
KWS 2000 Eindrapportage

Final Report



Een uitgave van Informatiecentrum 
Milieuvergunningen (InfoMil), juli 2002.

InfoMil
Grote Marktstraat 43
2511 BH  Den Haag
Postbus 30732
2500 GS  Den Haag
Telefoon (070) 3610575
Fax (070) 3633333
E-mail info@infomil.nl
Website www.infomil.nl

Vormgeving
Conefrey/Koedam BNO, Almere

Druk
PlantijnCasparie (ISO14001), Den Haag

Bestelwijze
Deze eindrapportage is verkrijgbaar bij 
InfoMil, fax (070) 363 33 33 of e-mail
info@infomil.nl

Papier en productie
Het binnenwerk van deze publicatie is gedrukt
op 100% kringlooppapier. Bij de productie is
gebruik gemaakt van Computer To Plate (CTP). 

Ondanks het feit dat bij de samenstelling van
deze publicatie grote zorgvuldigheid in acht is
genomen, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend.

InfoMil is een gezamenlijk project 
van Novem en Senter

© InfoMil, Den Haag 2002



Voor u ligt het laatste jaarverslag en tevens de
eindrapportage van het project Koolwaterstoffen 2000
(KWS2000). Het project KWS2000 was gericht op het
verminderen van de emissies van vluchtige organische
stoffen (VOS) als meest effectieve manier ter bestrijding
van ozonvorming in de lagere luchtlagen. Deze
ozonvorming treedt op als een gevolg van reacties tussen
VOS en stikstofoxiden onder invloed van zonlicht. 

Doel en strategie

Na enkele jaren van voorbereiding door de ministeries van
 en , lokale en regionale overheden en de betrok-
ken brancheverenigingen, ging het project  begin
 formeel van start met het aanbieden van de Bestrij-
dingsstrategie aan de Tweede Kamer. De Bestrijdingsstra-
tegie was van toepassing op alle stationaire bronnen van
-emissies, uitgezonderd de emissies van elektriciteits-
productie en landbouw, verbrandingsemissies en ()-
emissies.

De Bestrijdingsstrategie is tot stand gekomen in nauw
overleg met het bedrijfsleven en omvatte plannen voor het
uitvoeren van maatregelen per sector. Hierbij werd onder-
scheid gemaakt in:
• zekere maatregelen, die onvoorwaardelijk door het

bedrijfsleven getroffen moesten worden;
• voorwaardelijke maatregelen, waarbij eerst aan één of

meer voorwaarden voldaan moest worden;
• onzekere maatregelen, waarbij gericht onderzoek moest

leiden tot een definitieve vaststelling van de maatregel.
Het streven was om in de loop van het project zo veel
mogelijk voorwaardelijke en onzekere maatregelen ‘zeker’
te stellen en zoveel mogelijk zekere en voorwaardelijke
maatregelen daadwerkelijk te treffen. 

In  is de Bestrijdingsstrategie aangepast aan de nieuwe
inzichten en werd ingeschat dat uitvoering van alle maat-
regelen in het jaar  zou resulteren in een emissie-
reductie van ongeveer % ten opzichte van het emissie-
niveau in . Bij uitvoering van alleen de zekere
maatregelen zou de emissiereductie ten opzichte van het
emissieniveau in  naar verwachting uitkomen op
ongeveer %. 

In het  is als doelstelling voor het project 
opgenomen een reductie van de -emissies van % in
 ten opzichte van .
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Executive Summary

This is the final Annual Report and also the final
report of the Hydrocarbons 2000 project 
(KWS 2000). The KWS 2000 project focused on
the emission reduction of volatile organic
compounds (VOC) as the most effective way of
controlling ozone formation in the lower
atmospheric layers. This ozone formation occurs
due to reactions which take place between VOC
and nitrogen oxides under the influence of
sunlight.

Goal and strategy 

After a few years of preparation by the Ministries
of  (Housing, Spatial Planning and the
Environment) and  (Economic Affairs), local
and regional authorities and the branch
organisations involved, the  project
officially started with the presentation of the
Control Strategy to the Dutch parliament. The
control strategy applies to all stationary sources
of  emissions except the emissions from the
production of electricity and agriculture,
combustion emissions and () emissions.

The Control Strategy came about in close
consultation with trade and industry, including
plans aimed at the implementation of measures
per sector. Three types of measures were
distinguished:
• certain measures, which had to be

implemented unconditionally by the trade
and industry sectors; 

• conditional measures, which implied that one
or more conditions had to be met before their
actual implementation;

• uncertain measures, where close examination
of the matter should lead to the final laying
down of the measures.

During the project, the objective was to convert
as many conditional and uncertain measures as
possible into certain measures, as well as to
effectively implement as many certain and
conditional measures as possible.

The Control Strategy was adapted in  as a
result of new insights and it was estimated that
the implementation of all measures would result
in an emission reduction of about % in 

as compared to the emission level of . Where
implementation was only of the certain
measures, the emission reduction as compared
to the emission level of  was expected to be
approximately %. 

In the  a % reduction of the 

emissions in  as compared to  was
adopted as a target of the  project.

Samenvatting



Resultaten

Geconcludeerd kan worden dat de -doelstelling voor
 gehaald is: de uiteindelijke emissiereductie is
uitgekomen op ongeveer %. Daarmee is de -emissie
van de aan  deelnemende instanties in 
gereduceerd naar  kton. 
De monitoring van de invoeringsgraad van maatregelen is
erg lastig gebleken, vooral in sectoren waarin het aantal
bedrijven erg groot is. Uiteindelijk is het voor ongeveer
% van de zekere maatregelen mogelijk gebleken om een
goede schatting te doen ten aanzien van de invoerings-
graad. De gemiddelde invoeringsgraad van deze groep
maatregelen was in  ongeveer %. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de implementatie van de zekere
maatregelen in het algemeen redelijk goed is verlopen. Per
broncategorie zijn de resultaten echter wisselend. 
Het aantal voorwaardelijke en onzekere maatregelen dat in
de loop van het project zeker is gesteld, bleef achter bij de
verwachting. Hierdoor is het emissieniveau van  kton
 – dat zou zijn gehaald bij uitvoering van alle zekere en
voorwaardelijke maatregelen – niet gehaald. 

Evaluatie

De Bestrijdingstrategie uit  is een vrijwillige overeen-
komst tussen de ministeries van  en , lokale en
regionale overheden en de betrokken brancheverenigingen.
Daarmee is het project  één van de eerste ‘milieu-
convenanten’ in Nederland. Gezien de goede resultaten en
de positieve ervaringen van diverse betrokkenen (zie de in
 gepubliceerde Voorlopige evaluatie ), kan
geconcludeerd worden dat de consensusaanpak goed
gewerkt heeft. 

Een belangrijk obstakel binnen  is de monitoring
van resultaten gebleken. Achteraf moet worden geconsta-
teerd dat hierover in het project onvoldoende afspraken
zijn gemaakt. 

In de laatste jaren van  is het steeds moeilijker
gebleken nieuwe maatregelen af te spreken en onzekere of
voorwaardelijke maatregelen zeker te stellen. Geconsta-
teerd is dat de consensusaanpak vooral goed werkte voor
het toepassen van relatief eenvoudige en meer eenduidige
maatregelen, wat vooral in de eerste jaren van het project
zijn vruchten heeft afgeworpen. Naarmate de opbrengst
van maatregelen kleiner werd, werd het samenspel op vrij-
willige basis echter lastiger. Deze ervaring is door het
kabinet vertaald in het standpunt dat het project 
niet in bestaande vorm voortgezet zal worden (zie ). 

Results

We can conclude that the  target for
 has been reached: a final emission
reduction of about % has been achieved. This
means that the  emissions of the bodies that
participated in  were reduced in 

to  ktonne. 
Monitoring the implementation degree of the
measures turned out to be rather difficult,
especially in those sectors with a high number of
companies. In the end, a good estimate of the
implementation degree was made for about %
of the certain measures. The average
implementation degree of this group of
measures was approximately % in . Thus
we can conclude that in general the
implementation of the certain measures was
conducted reasonably well. However, per source
category the results vary considerably. 
The number of conditional and uncertain
measures which were converted into certain
measures during the project, did not meet our
expectations. This means that the emission level
of  ktonne actually has not been reached,
though presumably it would have been reached
if all certain and conditional measures had been
implemented.

Assessment

The Control Strategy from  was a voluntary
agreement between the Ministries of  and
, local and regional authorities and the branch
organisations involved. The  project is
one of the first `environmental covenants’ in the
Netherlands. Given the good results and the
positive experiences of the various parties
involved (see the  Interim Assessment
published in ), it is fair to conclude that the
consensus approach has worked out well.

An important obstacle within the 

project turned out to be the monitoring of
results. In hindsight we have to conclude that
agreements made under the project were
insufficient. 

During the last few years increasing difficulties
were encountered in making agreements on new
measures and converting uncertain and
conditional measures into certain measures. The
consensus approach showed good results
especially in applying relatively simple and
unambiguous measures, which led to fruitful
results especially in the first few years of the
project. As the results of the measures became
smaller, the synergy on a voluntary basis became
more difficult to achieve. As a result of this
experience the government adopted the position
that the  project will not be prolonged
in this form (see ).
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In het  is gesteld dat de opzet en begeleiding van
convenanten zodanig moet zijn, dat partijen elkaar beter
en meer aan kunnen spreken op de voortgang. Dit
betekent dat er aan het instrument eisen worden gesteld
met betrekking tot het commitment van deelnemende
partijen, afrekenbaarheid van gemaakte afspraken, moni-
toring van de resultaten en de mogelijkheid om uitvoering
van gemaakte afspraken te handhaven. 

Tot slot is de daadwerkelijke invoering van veel maatrege-
len tot stand gekomen doordat de (vrijwillig) afgesproken
maatregelen zijn opgenomen in de milieuvergunning van
bedrijven. Daarnaast zijn voor een aantal sectoren met veel
gelijksoortige bedrijven -maatregelen opge-
nomen in zogenaamde .-v’s, die de vergunning-
plicht vervangen. De opname van -maatregelen
in vergunningen en v’s heeft een positieve bijdrage
geleverd aan het halen van de doelen en hierdoor zullen
deze maatregelen in de toekomst ook bijdragen aan
verdere emissiereductie. Goede en tijdige voorlichting aan
het bevoegd gezag heeft een essentiële rol gespeeld bij dit
succes. 

In  the covenant and supervision are
required to be set up in such a way that the
parties can call each other to account more
efficiently regarding their progress. This means
that this tool is accompanied by requirements
with regard to the commitment of participating
parties, accountability of agreements,
monitoring of results and the possibility of
enforcing the implementation of agreements.

Finally, many measures were implemented due
to the fact that the (voluntary) measures were
incorporated in the environmental licence
issued to companies. Moreover, for a number of
sectors with many similar companies, 

measures were incorporated in . Decrees,
which replace the licence obligation.
Incorporation of  measures in licences
and Decrees contributed positively to achieving
targets, so that in the future these measures will
continue to contribute to a further emission
reduction. Adequate and timely information to
the authorities has played an essential role in
achieving this success. 
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1.1 Voorgeschiedenis

Tussen mei  en april  is in het kader van het
project  in samenwerking met het bedrijfsleven
gewerkt aan een plan om de emissie van vluchtige organi-
sche stoffen () naar de lucht in Nederland ruwweg te
halveren. In februari  is de ‘Bestrijdingsstrategie voor
de emissies van vluchtige organische stoffen’ aangeboden
aan de Tweede Kamer. Deze strategie omvatte een reduc-
tieplan (met emissiereductiedoelstellingen en maatregelen
om deze doelstellingen te bereiken) en een implementatie-
plan (met relevante beleidsinstrumenten en verantwoorde-
lijkheden bij de uitvoering van maatregelen). Provincies,
gemeenten en de deelnemende brancheorganisaties aan
het voormalige Overlegorgaan  van / hebben
destijds formeel toegezegd zich sterk te maken voor
uitvoering van het reductie- en implementatieplan. Het
reductieplan heeft in de loop der tijd geresulteerd in een
lijst van  maatregelen in de industrie, middenklein-
bedrijf en voor consumentenproducten. In het eerste
Nationaal Milieubeleids Plan () is de uitvoering van
de afspraken van  als actiepunt opgenomen.

Uit de brief van het Overlegorgaan VOS van het Bureau
Milieu en Ruimtelijke Ordening van VNO en NCW van 
1 juli 1988, aan de heer Wolters, Directeur Lucht van het
ministerie van VROM:

‘Nu de opstelling van de beleidsstrategie inzake een na te
streven circa 50% emissiereductie van vluchtige organische
stoffen in het jaar 2000 met de bedrijfstakken/organisaties is
afgerond, heeft het Overlegorgaan VOS er behoefte aan de
gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen.
Allereerst wil het Overlegorgaan VOS uitspreken, dat de
wijze waarop de strategie tot stand is gekomen in een open
overleg tussen overheid en industrie door het Overlegorgaan
VOS positief wordt beoordeeld en dat een dergelijke aanpak
bij het oplossen van gecompliceerde milieuvraagstukken
zeker navolging verdient […]
De organisaties verenigd in het Overlegorgaan VOS stellen
vast dat het reductie- en implementatieplan kunnen worden
opgevat als algemene consensus tussen industrie en overheid
en dat zij zich sterk zullen maken de uitvoering ervan te
realiseren. De inhoud van deze brief is dan ook goedgekeurd
door de in het Overlegorgaan VOS deelnemende branche-
organisaties, die zijn genoemd in de bij dit schrijven
toegevoegde bijlage.’
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Inleiding1
Introduction

1.1 Background

From May  to April  a plan was drawn
up, in co-operation with trade and industry
representatives and under the terms of the
 project, aimed at reducing the
emission of volatile organic compounds ()
into the air by approximately % in the
Netherlands. In February  the ‘Control
Strategy for the Emissions of Volatile Organic
Compounds’ was presented to parliament. This
strategy included a reduction plan (including
emission reduction targets as well as measures to
reach these targets) and a plan of
implementation (including relevant policy tools
and responsibilities for the implementation of
measures). Provinces, municipalities and the
branch organisations which participated in the
former Consultative Body on  of /,
at the time officially committed themselves to
achieving the reduction and implementation
plans. The reduction plan has resulted in listing
 measures in the industry, medium and small
businesses and for consumer products. In the
first National Environmental Policy plan ()
the implementation of agreements under
 was adopted as an action item.

We quote from the letter of the Consultative Body on 
VOC of the Environment and Spatial planning
Section of VNO and NCW, dated July 1, 1998, to
Mr Wolters, Director of Air Directorate of the
Ministry of VROM:
’As the policy strategy with regard to an emission
reduction target of around 50% in 2000 for volatile
organic compounds has been conclusively drawn up
in co-operation with the branch bodies, the
Consultative Body on VOC feels the need to lay
down the agreements involved in a clear and
explicit manner.
First of all, the Consultative Body on VOC wants to
express its opinion on the manner in which the
strategy was drawn up, i.e. in open consultation
between the government and the industry, assessing
it as a positive approach, which will certainly be
worth following in the process of solving
complicated environmental issues […].
The organisations which are united under the
Consultative Body on VOC state that the reduction
and implementation plans can be interpreted as a
general consensus between the industry and the
government and that they will seek to realise its
implementation. Thus the contents of this letter have
been approved by the branch organisations which
participate in the Consultative Body on VOC as
mentioned in the annex enclosed to this letter.‘
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In het  () is voor  als doel gesteld een
reductie van de -emissies van ten minste % in het
jaar  ten opzichte van .

Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de Stuurgroep
 jaarlijks verslag uit zou brengen over de voort-
gang van de implementatie. Bij aanbieding van deze
rapportage is aan deze toezegging voldaan.

1.2 Doel eindrapportage

Het project  is op  december  afgerond.
Het onderhavige verslag van het jaar  is tevens de
eindrapportage van . Doel van deze eindrappor-
tage is enerzijds vast te stellen in welke mate de
Bestrijdingsstrategie is uitgevoerd en anderzijds na te gaan
of de -doelstelling voor  (% reductie t.o.v.
) is gerealiseerd.

Uit het antwoord hierop van de heer Wolters van VROM in
een brief van 13 september 1988:

‘Met instemming heb ik kennis genomen van uw brief van 1
juli jl. waarin u de binnen het project KWS2000 gemaakte
afspraken accordeert en, mede namens de betrokken
branche-organisaties, de intentie uitspreekt de
reductiedoelstellingen mede te zullen realiseren […]. 
De in KWS2000 gemaakte afspraken zijn voorgelegd aan
het IPO en de VNG. Beide instanties hebben positief
gereageerd op de afspraken en hebben voor de uitvoering
hun volledige medewerking toegezegd.
Het ligt in mijn bedoeling na vaststelling van het definitieve
eindrapport de minister te adviseren dit aan de Tweede
Kamer te zenden.
Een belangrijk onderdeel van de KWS2000-strategie wordt
gevormd door een aantal voorwaarden en onzekerheden.
Hoewel bij een positieve waardering daarvan het
reductieplan zicht biedt op een totale reductie van bijna
60%, lijkt het mij aannemelijk vooralsnog uit te gaan van 
een vermindering van de VOS-emissies met 50% in het 
jaar 2000.’

In  (), the goal specified for 

is a  emission reduction of at least % as
compared to .

The  Steering Group pledged to
submit an annual report on the progress of
implementation to Parliament. In presenting
this report the Steering Group is fulfilling its
pledge.

1.2 Purpose of the Final Report

The  project was completed on 
 December . The present report on the
year  is also the final report on .
The goal of this final report is twofold: first to
determine to which extent the Control Strategy
has been implemented and, second, to examine
whether the  target for  (a %
reduction as compared to ) has been
achieved.

A quote from the letter in response by Mr Wolters of 
VROM, dated September 13, 1988:
‘I was pleased to read your letter, dated July 1 of
the current year, in which you agree with the
agreements made under the KWS2000 project,
expressing your intentions, also on behalf of the
branch organisations involved, to strive for
achievement of the reduction targets […].
The agreements laid down in KWS2000 have been
presented to the IPO and VNG. Both institutions
have reacted positively to these agreements and
have fully committed themselves to their
implementation.
It is my intention to advise the Minister to send the
final report, once drawn up, to Parliament.
A number of conditions and uncertainties are
forming an important part of the KWS2000 strategy
form. Though when its assessment turns out positive,
the reduction plan will envisage a total reduction of
almost 60%, it seems plausible to me to assume
now a VOC emission reduction of 50% in 2000.’



1.3 Totstandkoming van de 
rapportage

In maart  is de Voorlopige evaluatie KWS
verschenen (, InfoMil). Nadien is, bij het verzamelen
en verwerken van de gegevens voor deze eindrapportage,
extra aandacht besteed aan de implementatiegraad van
afgesproken maatregelen. Tevens zijn er met de meeste
branches gesprekken gevoerd waarin de volgende punten
aan de orde zijn geweest:
• zijn met de huidige beschikbare gegevens voldoende

uitspraken te doen over de implementatiegraad van
maatregelen; zo niet, is er extra informatie beschikbaar;

• wat zijn de oorzaken van het eventueel niet (voldoende)
uitvoeren van afgesproken maatregelen.

De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in
hoofdstuk  en in bijlage  (nederlandstalig). Ten opzichte
van de Voorlopige evaluatie is een aantal gegevens gewij-
zigd. Deze eindrapportage bevat de definitieve getallen.

1.4 Opzet eindrapportage

Deze eindrapportage heeft een iets andere opzet dan die
van de eerdere jaarverslagen. Hoofdstuk  is een beschou-
wing van het project . Hierin komen achtereen-
volgens het doel, de projectorganisatie, de producten en
de financiële aspecten van het project aan de orde. Hoofd-
stuk  geeft een gedetailleerd overzicht van het emissie-
verloop en, voor zover beschikbaar, van de implementatie-
graad van maatregelen per sector. Aan het eind van dit
hoofdstuk worden conclusies getrokken over de gestelde
doelen, de betrouwbaarheid van de gepresenteerde gege-
vens en over de werkwijze die tijdens het project is gehan-
teerd. Hoofdstuk  beschrijft de internationale ontwikke-
lingen en het -beleid in Nederland na . 

In de rapportage is een zestal bijlagen opgenomen. 
Bijlage  (nederlandstalig) is een uitgebreid overzicht van
alle -maatregelen met daarbij de bereikte emis-
sie(reductie) en implementatiegraad. In bijlage  is een
opsomming gegeven van de in het kader van het project
verschenen publicaties. Bijlage  bevat alle afgeronde
projecten in het kader van de subsidieregeling  en
bijlage  de direct door het ministerie van  gefinan-
cierde onderzoeksprojecten. 
Bijlage  geeft een overzicht van wet- en regelgeving
waarin voorschriften opgenomen zijn om de -emissies
te reguleren. In bijlage  worden tenslotte de organisaties
genoemd die aan  hebben deelgenomen. 

1.3 Making of the Report

The KWS Interim Assessment report was
published in March  (, InfoMil).
Afterwards, during the process of gathering and
processing information for the present final
report, special attention was paid to the
implementation degree of the measures agreed
upon. At the same time, talks were held with
most branches during which the following issues
were discussed:
• Do the currently available data provide

sufficient material for the formulation of
adequate and conclusive findings with regard
to the implementation degree of measures; if
this is not the case, is there additional
information available?

• What are the causes of potential non-
compliance or partial compliance of the
measures agreed upon?

The results of these discussions have been
incorporated in Chapter  and in Annex 
(English version). A number of data have been
changed compared to the Interim Assessment
report. The present final report contains the final
figures to that effect. 

1.4 Structure of the Final Report

The layout of the present final report differs
slightly from that of earlier annual reports.
Chapter  gives an overview of the 

project, discussing its goal, project organisation,
products and financial aspects. Chapter  gives a
detailed overview of emission trends and, as far
as these are available, provides information on
the extent to which measures have been
implemented. At the end of this chapter
conclusions are drawn about the targets aimed
for, the reliability of the data presented and
about the operating procedure implemented
during the process. Chapter  deals with
international developments and the national
 policy after project . 

The report contains six annexes. Annex 
(English version) includes an extensive overview
of all  measures together with the
achieved emission (reduction) and
implementation degree. Annex  gives an
overview of  publications. Annex 
gives an overview of the projects completed
under the  subsidy scheme and Annex
 contains an overview of study projects directly
financed by the Ministry of Housing, Spatial
planning and the Environment. Annex  gives
an overview of legislation and regulations
including requirements for the regulation of
 emissions. Since this concerns mainly
Dutch legislation and regulations, this annex has
not been translated into English. Finally, annex
 lists the bodies participating in the 

project. This list is neither translated into
English.
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2.1 Doel en strategie

Het project  heeft zich in hoofdzaak gericht op
uitvoering van het reductie- en het implementatieplan uit
de Bestrijdingsstrategie. Deze plannen richtten zich alleen
op de doelgroepen industrie, handel, bouw en consumen-
ten. Niet onder het project vielen de -emissies van de
doelgroepen verkeer en landbouw. Ook verbrandings-
emissies, ()-emissies en natuurlijke bronnen vielen
buiten de scope van . De -doelstelling van
% reductie heeft alleen betrekking op de 
bronnen. 

De eerste jaren van  heeft de nadruk gelegen op
het reductieplan uit de Bestrijdingsstrategie. In het plan is
een pakket van zekere, voorwaardelijke en onzekere maat-
regelen per sector opgenomen. Het streven was om in de
loop van het project zo veel mogelijk voorwaardelijke en
onzekere maatregelen ‘zeker’ te stellen. In  is de
Bestrijdingsstrategie aangepast aan de nieuwe inzichten,
en ook daarna zijn er nog maatregelen zeker gesteld,
vervallen of aangepast. In  werd ingeschat dat uitvoe-
ring van alle maatregelen in het jaar  zou resulteren in
een emissiereductie van ongeveer % ten opzichte van
het emissieniveau in . Bij uitvoering van alleen de
zekere maatregelen zou de emissiereductie ten opzichte
van het emissieniveau in  naar verwachting uitkomen
op ongeveer %. 

Na  is de nadruk steeds meer komen te liggen op het
implementatieplan: het invoeren van de zekere en voor-
waardelijke maatregelen, voor zover aan de voorwaarden
kon worden voldaan. Zekere maatregelen werden in
principe door het bevoegd gezag opgenomen in de Wm-
vergunning. Vanaf  is gestart met het opnemen van
maatregelen in de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn
Lucht). De NeR is een hulpmiddel voor iedereen die
betrokken is bij milieuvergunningverlening en dient wat
betreft de -reductie maatregelen als basis voor de
vergunningverlening. Bijzondere technische of bedrijfs-
economische omstandigheden konden een reden zijn om
een zekere maatregel (voorlopig) niet te treffen. Voorwaar-
delijke maatregelen konden worden voorgeschreven
indien aan één of meer expliciet omschreven voorwaarden
werd voldaan. Deze voorwaarden hadden onder andere
betrekking op technische, milieuhygiënische of economi-
sche haalbaarheid of op internationale afspraken.
Daarnaast waren bedrijfsspecifieke omstandigheden of
lokale afwegingen zoals geurhinder een reden om voor-
waardelijke maatregelen verplicht te stellen. Van onzekere
maatregelen was nog niet geheel duidelijk of en onder
welke voorwaarden deze konden worden voorgeschreven.
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Het project KWS20002
KWS2000 Project

2.1 Purpose and Strategy

The  project was mainly aimed at the
execution of the reduction and implementation
plans included in the Control Strategy. These
plans focused on the categories industry, trade,
construction and households. The 

emissions produced by the categories traffic and
agriculture were not part of the project. Also
 emissions resulting from combustion
processes, () emissions and emissions from
natural sources were outside the scope of
. The  objective of % reduction
is only related to the  sources.

During its first few years  focused on the
Reduction plan from the Control Strategy. The
plan includes a package of certain, conditional
and uncertain measures per sector. The goal was
to convert as many as possible conditional and
uncertain measures into certain measures in the
course of the project. In  the Control Strategy
was adapted as a result of new insights, and also
after this year measures were cancelled, adapted or
converted into certain measures. In  it was
estimated that the implementation of all measures
would result in an emission reduction of around
% in the year  compared to the emission
level in . If only the certain measures were to
be implemented, the emission reduction was
expected to be approximately % compared to
the emission level of .

After  emphasis was increasingly placed on the
implementation plan: the implementation of
certain and conditional measures, insofar as these
met the conditions imposed. Certain measures
were included in principle by the competent
authorities in the Wm (Environmental
Management Act) licence. In  the process of
including measures in the NeR (Netherlands
Emission Guidelines for Air) started. The NeR
functions as a tool for everyone involved in
environmental licensing and serves as a basis for
licensing under the  reduction measures.
Specific technical or economic business
circumstances qualified as a reason not to put into
effect (or postpone) a certain measure. Conditional
measures could be imposed if and when one or
more explicitly defined conditions had been met.
These conditions were related to technical,
environmental or economic feasibility or to
international agreements. Furthermore, specific
business circumstances or local considerations such
as odour were cause for making conditional
measures obligatory. With regard to uncertain
measures it was not still entirely clear if, and under
which conditions, these measures could be put
into effect. 



2.2 Projectorganisatie

De projectorganisatie van  had als taak het
wegnemen van knelpunten bij de implementatie, het
volgen en waar nodig bijsturen van de voortgang, onder-
steuning van de verschillende overlegstructuren en de
plaatsbepaling van het project ten opzichte van ander
beleid. De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep,
de branchegroep (eerder projectgroep), verschillende taak-
en maatregelgroepen en een ondersteunend projectbureau.

De Stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers op
bestuurlijk niveau van alle bij de strategie betrokken
groeperingen. De Stuurgroep had als taak sturing te geven
aan het project en besluiten te nemen over knelpunten of
blokkades die de voortgang van het project belemmerden.
De Stuurgroep stelde wijzigingen in de Bestrijdings-
strategie en de jaarrapportages vast.
De Projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van
, , het interprovinciaal technisch overleg lucht-
verontreiniging en het Overlegorgaan  van /.
De Projectgroep hield zich bezig met de dagelijkse sturing
van het project, met als belangrijkste taken monitoring,
voortgangsbewaking, evaluatie, strategieontwikkeling,
bijstelling van het implementatieplan en vaststelling van
actieplannen. 
Na het opheffen van de Projectgroep in  werd de
Branchegroep in het leven geroepen, met als doel de
betrokken bedrijfstakken te blijven informeren over de
stand van zaken en relevante ontwikkelingen op het
gebied van .
In de Taak- en Maatregelgroepen zaten vertegenwoordi-
gers van de verschillende overheden (,  en )
en de betreffende branches. Deze taak- en maatregel-
groepen hadden tot doel bij de onzekere en voorwaarde-
lijke maatregelen de onzekerheden en voorwaarden weg te
nemen. Dit gebeurde onder meer door het begeleiden van
verschillende gesubsidieerde onderzoeksprojecten. Daar-
naast werd in factsheets de stand der techniek op het
gebied van -emissiereducerende maatregelen binnen
bepaalde bedrijfstakken of productgroepen vastgelegd. In
 waren er voor  maar liefst  groepen actief.
Daarna verschoof de nadruk naar de uitvoering van maat-
regelen of projecten. Inmiddels zijn de meeste taak- en
maatregelgroepen opgeheven of samengevoegd met andere
overlegstructuren. 

De dagelijkse begeleiding van  lag bij het onaf-
hankelijke projectbureau . Dat is in de eerste
jaren ondergebracht bij een adviesbureau en werd vanaf
 onderdeel van InfoMil. Het projectbureau fungeerde
als onafhankelijk procesbegeleider en zorgde voor de
uitgave van  Berichten en alle andere -
publicaties, zoals het jaarverslag, onderzoeksrapporten,
factsheets, praktijksheets en (in samenwerking met de
) het Handboek  en gemeenten, waarbij de
NeR in een later stadium een aanvullende rol is gaan
spelen.
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2.2 Project Organisation

The Project Organisation was charged with
removing potential obstacles to implementation,
monitoring the situation and where required,
adjusting the project’s progress, supporting the
different consultative structures and positioning
the project in relation to other policies. The project
organisation consisted of a steering group, a branch
group (former project group), various task and
measure groups and a facilitating project office.

The Steering Group was formed by representatives
at managerial level from all the bodies concerned
with the strategy. The Steering Group was charged
with guidance and supervision of the project and
decision making on bottlenecks or impediments
which hindered the project’s progress. The Steering
Group determined the modifications with regard
to the Control Strategy and the Annual Reports.
The Project Group was formed by representatives
of , , the interprovincial technical
consultative group on air pollution and the
Consultative Body on  of /. The
Project Group was in charge of the daily
management of the project, and the main tasks
included monitoring, monitoring of progress,
assessment, strategy development, modification of
the implementation plan and determination of
action plans.
After discontinuing the Project Group in ,
the Branch Group was formed with the
objective of keeping the branches involved
informed about the state of affairs and relevant
developments under .
The Task and Measure Groups included
representatives of the different authorities (,
 and ) and the branches concerned. This
Task and Measure Groups were in charge of solving
the uncertainties and conditions of the uncertain
and conditional measures, respectively. This
included supervision of different subsidised study
projects and laying down in fact sheets the state of
the art within certain branches and product groups
with regard to measures aimed at  emission
reduction. In  as many as  groups were
actively involved with . Afterwards the
emphasis shifted towards the implementation of
measures and projects. By now, most task and
measure groups have been discontinued or have
been merged with other consultative structures. 

The daily management of  was assigned
to the independent  project bureau.
This organisation was housed at a consultancy
office during the first few years and since  it
has formed part of InfoMil. The project bureau
functioned as an independent process manager
and took care of the publication of 

Berichten (Reports on ) and all other
 publications, including the Annual
Reports, study reports, fact sheets, practical
information sheets and, in co-operation with the
, the Manual for  and the
municipalities, in which process the NeR played
a complementary role at a later stage.



Figuur  geeft een overzicht van de projectorganisatie in
. Figuur  geeft een overzicht van de projectorganisa-
tie in , toen er meer taak- en maatregelgroepen actief
waren.

figuur 1 projectorganisatie in 2000
project organisation in 2000
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InfoMil, ondersteuning en secretariaat
InfoMil, support and secretariat

Maatregelgroep
autoproducten
Measure Group for 
Car Products

Maatregelgroep
kantoorartikelen
Measure Group for 
Office Materials

Maatregelgroep
schoonmaakmiddelen
Measure Group for 
Cleaning Agents

Maatregelgroep
bestrijdingsmiddelen
Measure Group for 
Pesticides

Maatregelgroep leer- en
meubelonderhoudsmiddelen
Measure Group for Leather
and Furniture Maintenance
Materials

Branchegroep KWS2000
KWS2000 Branch Group

Stuurgroep KWS2000
KWS2000 Steering Group

Maatregelgroep
meubelindustrie
Measure Group for the
Furniture Industry

Kennisgroep
staalconservering
Knowledge Group for Steel
Preservation

Overleggroep verf
Consultation Group 
for Paint

Taakgroep aardolieketen
Task Group for the Mineral
Oil Chain

Taakgroep rubber- en
kunststofindustrie
Task Group for the Rubber
and Plastics Industry

Begeleidingscommisie
benzinetankstations
Support Committee for
Service Stations

Taakgroep HIIP
Task Group for Household,
Institutional and Industrial
Products (HIIP)

Projectgroep chemische
industrie
Project Group for the
Chemical Industry

Projectgroep grafische
industrie
Project Group for the 
Printing Industry

Projectgroep metalelektro
Project Group for Metal
products and electronics

Figure  gives an overview of the project
organisation in . Figure  gives an overview
of the project organisation in , when more
task and measure groups were active.



figuur 2 projectorganisatie in 1994
project organisation in 1994
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Stuurgroep
Steering Group

Projectgroep
Project Group

Taakgroep chemie
TG Chemical Industry

Taakgroep raffinaderijen 
terminals

TG Refineries and 
Terminals

Taakgroep benzine-
distributieketen

TG Petrol Distribution
Chain

Taakgroep tankop- 
en overslagbedrijven

TG Storage and
Transfer

Taakgroep verf
TG Paint

Taakgroep huishoudelijke, 
industriële en institutionele

produkten
TG Domestic, Industrial

and Institutional
Products

Taakgroep grafische 
industrie

TG Printing
Industry

Taakgroep rubber- en 
kunststofindustrie
TG Rubber and 
Plastics Industry

Taakgroep autohandel
TG Car Retailing

Begeleidingscommissie 
benzinestations

Counselling Committee
Petrol Stations

Taakgroep textielindustrie
TG Textile Industry

Taakgroep voedings- en 
genotmiddelenindustrie

TG Food Industry

Maatregelgroep Seals
MG Seals

Maatregelgroep
lichterbelading

MG Barge
Loading

Maatregelgroep bouw
MG Construction

Maatregelgroep auto-
spuiterijen
MG Vehicle
Refinishing

Maatregelgroep 
metaalindustrie

MG Metal
Industry

Maatregelgroep 
meubelindustrie
MG Furniture

Industry

Maatregelgroep reinigen
en  ontvetten
MG Cleaning

and Degreasing

Maatregelgroep 
staalconservering

MG Steel
Conservation
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2.3 Financiële aspecten

Voor het project  is vanaf het jaar  een
budget uitgetrokken voor activiteiten ter ondersteuning
van de implementatie van -maatregelen. 
In figuur  is een financieel overzicht gegeven van het hele
project . Het betreft hier uitsluitend de kosten
van de projectorganisatie, de onderzoeksprojecten en de
subsidieregelingen. In totaal gaat het om een bedrag van
ruim  miljoen euro ( miljoen gulden). De kosten die
het bedrijfsleven en de uitvoerende overheden hebben
gemaakt, zijn hierin niet meegenomen. 

figuur 3 financieel overzicht Project KWS2000
financial overview for KWS2000 project

De schijnbaar hoge kosten voor de post ‘Projectbureau en
Voorlichting’ in  zijn veroorzaakt door het inhalen van
een administratieve achterstand van de jaren daarvoor.

2.4 Producten: voorlichting, 
publicaties, onderzoek en 
wetgeving

Tot nu toe werd in de jaarverslagen aandacht besteed aan
de in het verslagjaar uitgegeven publicaties, onderzoeks-
en subsidieprojecten. In het jaarverslag van –
zijn de projecten uit  al inhoudelijk beschreven.
Daarom wordt hier volstaan met een verwijzing naar de
bijlagen ,  en  die een overzicht geven van alle beschik-
bare publicaties, subsidieprojecten en onderzoeken in het
kader van . Daarnaast is in dit jaarverslag in
bijlage  een overzicht gegeven van wet- en regelgeving
met betrekking tot -emissies die gedurende het project
 is vastgesteld.

2.3 Financial Aspects 

Starting in  a budget was allocated to the
 project for activities supporting the
implementation of  measures.
Figure  gives a financial overview of the entire
 project, showing only the costs for
project organisation, study projects and subsidy
schemes, which amount to a total sum of more
than  million euros. The costs made by the
trade and industry and the executing authorities
were not included in this overview.

The apparently high costs under the entry 
‘Project Bureau and Public Information’ in 

were caused by making up for an administrative
arrear which had developed in the previous years.

2.4 Products: public
information, publications,
research and legislation

Until now the Annual Reports paid attention to
the publications, study projects and subsidised
projects which were published in the year under
review. In the Annual Report of – the
projects for  were already described in
detail. For this reason, we refer the reader to the
annexes ,  and , which give an overview of all
the publications, subsidised projects and studies
available under . Furthermore, annex 
of the present Annual Report gives an overview
of legislation and regulations with regard to the
 emissions determined during the 

project. Since this concerns mainly Dutch
legislation and regulations, this annex has not
been translated into English.
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In 1994 is het reductie- en implementatieplan van de
Bestrijdingsstrategie herzien. Deze herziene strategie 
is verschenen onder de titel KWS2000 strategie 
1992–2000. Vanaf 1999 zijn – voor zover van toepassing
op milieuvergunningspichtige bedrijven – de zekere en
een gedeelte van de voorwaardelijke maatregelen uit het
reductieplan verankerd in de NeR. 
De projectorganisatie volgde de voortgang van het
project door het jaarlijks vaststellen van de implementatie
van de maatregelen en/of de vos-emissies bij de
verschillende broncategorieën. In paragraaf 3.1 wordt
het verloop van de vos-emissies voor de verschillende
broncategorieën in grote lijnen beschreven. 
In paragraaf 3.2 wordt het emissieverloop per
broncategorie meer gedetailleerd besproken en wordt
een overzicht gegeven van de implementatie van de
maatregelen. In paragraaf 3.3 wordt afgesloten met een
aantal conclusies. 

3.1 Globaal overzicht 
emissieverloop

In maart  is de Voorlopige evaluatie KWS uitge-
bracht. Hierin zijn de prognoses van het bedrijfsleven voor
de emissies in het jaar  gepresenteerd. De onderha-
vige eindrapportage bevat de definitief vastgestelde emis-
sies. Deze wijken op sommige punten af van de getallen
uit de voorlopige evaluatie. In tabel . is het verloop van
de emissies van de verschillende broncategorieën over de
jaren – weergegeven. De laatste twee kolommen
behoeven extra toelichting. 

Onder ‘ doel’ staat de ingeschatte hoeveelheid 
die broncategorieën zouden uitstoten na volledige uitvoe-
ring van alle zekere maatregelen (dat wil zeggen de maatre-
gelen die op  januari  de status ‘zeker’ hadden) zoals
beschreven in bijlage  (nederlandstalig). Eventuele resul-
taten door uitvoering van onzekere en voorwaardelijke
maatregelen zijn hierin niet verdisconteerd. Optelsom van
de broncategorieën leidt tot een totale emissiereductie van
ongeveer % ten opzichte van , overeenkomstig het
doel, gesteld in .

Onder ‘ streefwaarde’ staan de ingeschatte emissies
van de broncategorieën na volledige uitvoering van alle
zekere en voorwaardelijke maatregelen (dat wil zeggen de
maatregelen die op  januari  de status ‘zeker’ of
‘voorwaardelijk’ hadden) zoals beschreven in bijlage 
(nederlandstalig). Optelsom van de broncategorieën leidt
tot een restemissie van  kton, conform de verwachte
eindemissie bij de start van het project .
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Stand van zaken implementatie 3 en emissies

KWS 2000 Eindrappor tage/Final  Repor t

Implementation 
degree and
Emissions

In 1994 the reduction and implementation plan
of the Control Strategy was reviewed. This
revised strategy was published under the title
KWS2000 strategy 1992–2000. Since 1999 –
insofar as applying to companies needing to be
licensed – the certain measures and part of the
conditional measures from the reduction plan
were laid down in the NeR. The KWS2000
project organisation followed its progress
through yearly monitoring of the implementation
of measures and/or VOC emissions in the
various source categories. In section 3.1 the
progress concerning emission reduction is
described in broad outline. In section 3.2 the
emission trend of each source category is
discussed in more detail and an overview is
given of the implementation of measures. Finally,
in section 3.3 several conclusions are given.

3.1 Global Overview of
Emission Trends

In March  the KWS Interim Assessment (not
translated in English) was published. In this
interim assessment the prognosis of trade and
industry for the emissions in  were given. The
present final report includes the finally determined
emissions, which differ in some aspects from the
figures given in the interim assessment. In table .
the emission trends of the different source
categories are given for the years -. The
two final columns need further explanation. 

Below the ‘ goal’ the estimated  volume
that source categories would emit after full
implementation of all certain measures is given (i.e.
the measures with the status ‘certain’ on  January
), as described in annex  (English version).
Potential results through implementation of
uncertain and conditional measures were not taken
into account. Accumulation of the source
categories leads to a total emission reduction of
approximately % compared to , in
accordance with the  objective.

Below the ‘ target value’ the estimated
emissions of the source categories after full
implementation of all certain and conditional
measures are given (i.e. the measures with a status
‘certain’ or ‘conditional’ on  January ) as
described in annex  (English version).
Accumulation of the source categories leads to a
residual emission of  ktonne, in accordance
with the final emission as estimated at the start of
the  project.
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The distinction between goal and target value is
made in order to test the emission reduction
achieved in the different source categories against
a level which corresponds with the state of the
art. The measures which, for various reasons,
were not yet made certain in , cannot be
considered as being state of the art.
Due to a number of reasons, the annually
inventoried  emissions in table . cannot be
compared uniformly with the figures below
‘ goal’ and ‘ target value’. During the
yearly inventory, estimates were made of the
effect exerted by measures on emissions, and the
manner of compiling data was modified for
several source categories during the course of the
project. The consequences of these modifications
were extrapolated as much as possible to the
emission data of previous years; however, it was
not always feasible to extend this to the start of
the project. Moreover, below the ‘ goal’ and
‘ target value’ estimates have been made of
the effects exerted by measures on emissions, and
of the influence of growth, decrease and
autonomous developments, which possibly differ
from the actual developments.

The collection of reliable data on implementation
of measures and its effect on  emissions has
proved to be very difficult, especially in those
sectors which include a very high number of
companies. This is the case e.g. for the printing
industry, the electro-metal industry, the petrol
stations and a number of paint applications.
Therefore, drawing substantiated conclusions on
the level of individual measures is not always
justified. At the level of source categories the
emission trends during the course of the project
(since ) give a reasonably reliable picture for
most source categories. The only exception is the
source category paints, in which case a retroactive
correction of the data collected before , for a
far-reaching modification in the data compilation
method, was not possible.
Table . shows that for ten out of a total of 
fifteen source categories the ‘goal’ has been
achieved or nearly achieved. Most remarkable is
the chemical industry, which has amply reached
the goal. A considerable emission reduction was
also achieved within the source category paint,
but the uncertainty with regard to this figure is
large. For this category it is not possible to make
a fair comparison with the emissions from the
Control Strategy, due to the earlier indicated
strong changes in the data compilation method
which took place in the course of the years.
Moreover, uncertainties with regard to which
extent double counting of imported paint took
place and for which corrections were made, play
an important role. Of the  source categories
which did not meet the target, the printing
industry and the processing of soy beans and
adipose seeds fell relatively further back from the
aimed target. With regard to the printing
industry it should be noted that in  this
sector practically reached the target by
introducing measures at a number of packaging
printing companies. 

Het onderscheid in doel en streefwaarde wordt gemaakt
om de bereikte emissiereducties in de verschillende bron-
categorieën te kunnen toetsen aan een niveau dat overeen-
komt met de stand der techniek. De maatregelen die in
 om diverse redenen nog niet zeker gesteld waren
kunnen niet als de stand der techniek worden beschouwd.
In tabel . zijn de jaarlijks geïnventariseerde -emissies
niet één op één te vergelijken met de getallen onder ‘
doel’ en ‘ streefwaarde’. Hiervoor is een aantal rede-
nen te noemen. Bij de jaarlijkse inventarisatie zijn aan-
names gedaan voor het effect van maatregelen op emissies
en is gedurende de looptijd van het project bij diverse
broncategorieën de manier van gegevensverzameling
gewijzigd. De gevolgen van deze wijzigingen zijn zoveel
mogelijk doorgevoerd in de emissiecijfers van eerdere
jaren, maar het is niet altijd mogelijk gebleken om dit tot
aan het begin van het project te doen. Daarnaast zijn bij
‘ doel’ en ‘ streefwaarde’ aannames gedaan voor
het effect van maatregelen op emissies, de invloed van
groei of krimp en autonome ontwikkelingen, die mogelijk
afwijken van de feitelijke ontwikkelingen.

Het is erg lastig gebleken om betrouwbare informatie te
krijgen over implementatie van maatregelen en het effect
hiervan op de emissie van , vooral in die sectoren waar
het aantal bedrijven erg groot is. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de grafische industrie, de metalektro-industrie, de
benzinetankstations en een aantal verftoepassingen. Hier-
door is het niet altijd verantwoord om harde conclusies te
trekken op het niveau van individuele maatregelen. Op
het niveau van broncategorieën levert het emissieverloop
gedurende de looptijd van het project (vanaf ) voor de
meeste broncategorieën een redelijk betrouwbaar beeld
op. Enige uitzondering hierop is de broncategorie verf,
waarvoor het niet mogelijk was de cijfers van voor 
met terugwerkende kracht te corrigeren voor een ingrij-
pende wijziging in de gegevensverzameling.
In tabel . is te zien dat tien van de in totaal vijftien bron-
categorieën het ‘doel’ (nagenoeg) gehaald hebben. Het
meest opvallend hierbij is de chemische industrie waar het
doel ruimschoots gehaald is. Ook binnen de broncategorie
verf is een aanzienlijke emissiereductie bereikt, maar de
onzekerheid in dit getal is groot. Voor deze categorie is
geen goede vergelijking met de emissies uit de
Bestrijdingsstrategie mogelijk, omdat, zoals eerder al is
aangegeven, de manier van verzamelen van gegevens in de
loop der jaren sterk veranderd is. Daarnaast spelen onze-
kerheden in de omvang van de hoeveelheid dubbel getelde
geïmporteerde verf, waarvoor gecorrigeerd wordt, een
belangrijke rol. Van de  broncategorieën die de doelstel-
ling niet gehaald hebben, zijn de grafische industrie en de
verwerking van sojabonen en zaden relatief het verst van
de doelstelling verwijderd gebleven. Bij de grafische indus-
trie kan opgemerkt worden dat deze het doel in  nage-
noeg gehaald heeft door de invoering van maatregelen bij
een aantal verpakkingsdrukkerijen. 
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tabel 3.1 overzicht emissies van VOS van antropogene stationaire 
bronnen die in project KWS2000 zijn meegenomen (in kton)
overview of VOC emissions from antropogenic stationary sources which 
participate in the KWS2000 project (ktonne)

broncategorie 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 2000
doel2) streef3)

source category goal2) target3)

verf (1988) 84,0 76,0 73,1 72,2 62,9 62,7 55,7 47,7 49,1 48,7 56,5 35,3
paint

reinigen en ontvetten (1988)1)7) 8,0 5,1 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,4 1,2
cleaning and degreasing

raffinaderijen en terminals (1988) 19,4 13,6 12,8 11,6 11,1 10,2 10,1 6,5 7,4 7,0 7,0 6,3
refineries and terminals

benzinedistributie (1992)1) 8,6 5,9 5,3 3,7 2,0 2,0 1,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8
petrol distribution

benzinetankstations (1992) 10,0 9,7 9,3 8,2 7,1 6,3 5,5 4,6 3,7 2,1 1,6 1,6
petrol stations

op- en overslagbedrijven (1989)5) 6,4 7,9 4,2 4,4 4,7 4,9 4,3 4,1 3,6 3,1 2,4 2,4
storage and transfer companies

chemische industrie (1988) 39,0 21,8 20,6 18,9 16,9 14,8 12,4 10,8 12,8 11,1 14,3 9,2
chemical industry

huishoudelijke, institutionele en 25,0 19,7 19,8 19,1 19,8 20,9 21,1 20,5 19,9 19,4 19,2 16,9
industriële producten (1992)
household, institutional and industrial products

grafische industrie (1990)6) 17,1 15,2 14,9 14,6 14,4 14,1 13,5 12,8 12,2 11,6 6,4 6,4
printing industry 

houtverduurzaming (1992)1) 7,6 1,5 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
wood preserving

rubber- en kunststofindustrie (1988) 4,8 5,2 4,8 4,8 4,6 4,1 3,4 2,7 1,9 1,6 2,75 2,55
rubber and plastics industry 

verwerking van sojabonen en zaden (1992) 4,2 3,4 3,0 3,6 3,4 3,2 3,1 3,8 3,3 3,3 2,9 2,9
processing of soy beans and adipose seeds 

textielindustrie (1988)1) 2,3 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
textile industry

autohandel (1992) 0,3 0,2 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0
car retailing

bloemenververijen (1992)1) 0,0 1,3 0,9 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,1
flower dyeing businesses

overige bronnen (1992)4) 29,4 22,8 21,9 20,5 19,5 18,7 16,8 15,4 14,7 14,1 14,1 14,1
other sources

totaal VOS (1988) 266 211 198 188 172 167 153 135 135 128 133 101
total VOC

1) Geen actuele cijfers beschikbaar.
No current data available.

2) Ingeschatte restemissie in 2000 na implementatie van alle zekere maatregelen.
Estimated residual emissions in 2000 after implementation of all certain measures.

3) Ingeschatte restemissie in 2000 na implementatie van alle zekere en voorwaardelijke maatregelen.
Target value: estimated residual emissions in 2000 after implementation of all certain and conditional measures.

4) Voor deze bronnen zijn geen maatregelen geformuleerd, de ‘2000 doel’ en ‘2000 streefwaarde’ zijn gelijk gesteld aan de (autonome) emissie in 2000.
For these sources no measures were drawn up, the ‘2000 goal’ and ‘2000 target value’ are equal to the (autonomous) emission in 2000.

5) Onder deze categorie vallen de VOTOB en een aantal verwante bedrijven. Voor de VOTOB-bedrijven gelden de afspraken die gemaakt zijn in het 
VOTOB convenant, waarin voor 2000 een emissiereductie van 70% ten opzichte van het niveau van 1985 als doel is gesteld.
Under this category come the VOTOB and a number of related companies. To the VOTOB companies apply the agreements drawn up in the VOTOB 
covenant, with a target of a 70% emission reduction in 2000 compared to the level of 1985.

6) De emissies over de jaren 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 en 1999 zijn verkregen door extrapolatie van de vastgestelde emissies 
over 1992, 1996 en 2000.
The emissions in the years 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 and 1999 have been found through extrapolation of the emissions as determined 
for 1992, 1996 and 2000.

7) In deze cijfers is de emissie van CFK-113 niet meegenomen.
CFC-113 is not included in the emission data for cleaning and degreasing.



Uitgaande van de resultaten van de monitoring is het
eindresultaat van de uitvoering van het project 
als volgt.
De totale emissie in  bedroeg  kton. Daarmee is de
oorspronkelijke doelstelling van  (% reductie in
 ten opzichte van ) voor alle bronnen tezamen
gehaald. Dit uiteindelijke resultaat komt nagenoeg over-
een met de prognose die in de Voorlopige evaluatie gegeven
was. De behaalde reductie bedraagt %.

In de figuren  t/m  is het verloop van de emissies van de
verschillende broncategorieën over de jaren –
weergegeven. Bij het beoordelen van het in de figuren
geschetste emissieverloop moet in aanmerking worden
genomen dat  weliswaar als referentiejaar gehanteerd
wordt, maar dat de eigenlijke reductieplannen, afhankelijk
van de broncategorie, pas in ,  of  van start
zijn gegaan. Het verloop van de emissies in de periode van
 tot / moet daarom voornamelijk worden
toegeschreven aan autonome ontwikkelingen.
In tabel . en in de legenda bij de figuren is de aanvang
van het reductieplan voor de betreffende broncategorie
tussen haakjes weergegeven.

In de gepresenteerde figuren worden de emissies die op
basis van monitoringgegevens zijn bepaald met een
donkere lijn verbonden. Daar waar het werkelijke verloop
van de emissies onbekend of onzeker is (zoals in de perio-
des –) zijn witte lijnen gebruikt. 

Ten opzichte van de in voorgaande jaarverslagen gepresen-
teerde gegevens is een aantal emissiecijfers gewijzigd. Het
betreft hier correcties op basis van de huidige inzichten.
De wijzigingen zijn doorgevoerd om het totaalbeeld van
het verloop van de emissies zo consistent mogelijk te
houden. Voor de broncategorieën waar dit aan de orde is
wordt één en ander in de volgende paragraaf toegelicht.

Starting from the monitoring results, the final
implementation results of the  project
are as follows.
The total emission in  was  ktonne,
which means that the original  objective
(% reduction in  compared to ) was
achieved for all sources together. This eventual
result corresponds almost completely with the
prognosis given in the Interim Assessment. The
achieved reduction is %.

The figures  to  show the emission trend of
the various source categories for the period 
–. When judging emission trends, as
shown in the figures, it should be noted that,
even though  was chosen as the year of
reference, the actual reduction plans only started
in ,  or  depending on the source
category. The trends in the period
–/ are therefore mainly
autonomous. 
In table . and in the figure’s legends, the actual
start of the reduction plan is given between
brackets. 

A dark line links those emissions that are based
on monitoring data. For the periods in which
the actual trends are unknown or uncertain
(e.g. –) white lines are used.

Compared to previous Annual Reports, a
number of figures have been adjusted. The
corrections have been made using current
knowledge in order to maintain a consistent
overview of the emission trends. A further
explanation can be found in the next section.
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figuur 4 verloop van emissie VOS totaal
emission trends of total VOCs
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figuur 5 emissieverloop aardolieketen
emission trends for the mineral oil chain
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figuur 6 emissieverloop verf, chemische industrie, HIIP en grafisch industrie
emission trends for paint, chemical industry, HIIP and printing industry
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figuur 8 emissieverloop textielindustrie, autohandel en bloemenververijen
emission trends for the textile industry, car retailing and flower dyeing businesses
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figuur 7 emissieverloop houtverduurzaming, reinigen en ontvetten, rubber- 
en kunststofindustrie en verwerking van bonen en zaden
emission trends for wood preserving, cleaning and degreasing, rubber and 
plastics industry and processing of soy beans and adipose seeds



3.2 Gedetailleerd overzicht 
emissies per broncategorie en 
implementatie van maatregelen

3.2.1 Inleiding
Centraal in deze paragraaf staan het emissieverloop per
broncategorie, de maatregelen per broncategorie en de
implementatiegraad daarvan. De implementatiegraad is
uitgedrukt in procenten. Een implementatiegraad van
% betekent dat een maatregel volledig gerealiseerd is in
. De implementatiegraad is uitgedrukt als percentage
(van de beoogde bronnen/bedrijven/toename marktaan-
deel/restemissie) waarvoor de doelstelling gerealiseerd is.
Als beoogd doel in  bij realisatie van de zekere maat-
regelen geldt in principe een implementatiegraad van
%. In een beperkt aantal gevallen zijn er technische
en/of bedrijfseconomische redenen om een zekere maat-
regel niet of pas in een later stadium te treffen.

In deze paragraaf wordt het emissieverloop per broncate-
gorie grafisch weergegeven. In de gepresenteerde figuren
worden de emissies die op basis van monitoringgegevens
zijn bepaald met een donkere lijn verbonden. Daar waar
het werkelijke verloop van de emissies onzeker of onbe-
kend is (zoals in de periode –) zijn witte lijnen
gebruikt. Voor het jaar  zijn tevens de beoogde emis-
sies gegeven bij implementatie van alle zekere maatregelen
(‘doel ’). Om het verloop van de emissies zo duidelijk
mogelijk in beeld te brengen is voor de meeste broncate-
gorieën de periode voorafgaand aan ,  of 
(jaartal afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouw-
bare monitoringgegevens) niet in de figuren opgenomen.
In de in de vorige paragraaf gepresenteerde overzichts-
figuren is de daaraan voorafgaande periode (vanaf )
wel opgenomen.

 was een akkoord over het treffen van maatrege-
len. Zekere maatregelen moesten altijd worden genomen,
voorwaardelijke maatregelen alleen voor zover aan de
voorwaarden kon worden voldaan. In deze paragraaf
wordt in de tabellen ingegaan op de implementatiegraad
van uitsluitend de zekere maatregelen. In de tekst wordt,
voor zover mogelijk, ook ingegaan op de implementatie-
graad van onzekere en voorwaardelijke maatregelen. De
reden dat niet in alle gevallen een uitspraak te doen is over
de implementatiegraad, is de aard en de diversiteit van
maatregelen en sectoren. Vooral van de voorwaardelijke
maatregelen is niet altijd aan te geven voor welk deel van
de sector aan de voorwaarden kon worden voldaan. Daar-
naast zijn de maatregelen soms dermate vaag en onduide-
lijk geformuleerd dat het niet mogelijk is de implementa-
tiegraad aan te geven.
Naast de implementatiegraad wordt in de tekst het emis-
sieverloop per broncategorie besproken. 
In bijlage  (nederlandstalig) zijn alle maatregelen (zeker,
voorwaardelijk en onzeker), zoals geformuleerd in de
Bestrijdingsstrategie, opgesomd en is tevens de implemen-
tatiegraad en de bereikte emissiereductie in  opgeno-
men.

3.2 Detailed Overview of
Emissions per Source
Category and
Implementation of
Measures

3.2.1 Introduction
This section focuses on the emission trends per
source category, the measures per source
category and the applicable implementation
degree. The implementation degree is expressed
in percentages. An implementation degree of
% means that a measure was fully
implemented in . The implementation
degree is expressed as a percentage (of the
sources/companies/increase in the market
share/residual emission in view) for which the
objective was achieved. With full
implementation of the certain measures,
basically an implementation degree of %
applies as intended objective for . For a
limited number of cases, technical reasons
and/or business economics prevail so that the
certain measure concerned will not be
implemented or only at a later stage.

This section shows the emission trends per
source category in the form of graphs. In the
figures shown the emissions determined by
monitoring data are linked with a dark line. For
the periods during which the actual emission
trends are uncertain or unknown (as is the case
for –) white lines are used. For the year
 also the intended emissions in case of full
implementation of all certain measures (‘

goal’) are represented. In order to give a clear
overview of the emission trends, most sectors do
not show the period before ,  or 

respectively (depending on the availability of
reliable data), whereas the summarising graphs
presented in chapter  include the preceding
period, beginning in . 

 was an agreement about the measures
which were to be taken. Certain measures had to be
implemented in all cases; conditional measures had
to be implemented only insofar that the conditions
involved could be met. This section includes tables
which will consider solely the implementation degree
of the certain measures. The text also considers, as far
as possible, the implementation degree of uncertain
and conditional measures. Due to the nature and the
diversity of measures and sectors, it is not possible for
all cases to pronounce upon the implementation
degree. Especially in the case of conditional measures
it is not always possible to indicate for which part of
the sector the conditions could be met. Moreover, in
some cases the measures were drawn up in such a
vague and unclear fashion that it is not possible to
indicate the implementation degree.
Besides the implementation degree the text
considers the emission trends per source category.
In annex  (English version) all measures
(certain, conditional and uncertain), as laid
down in the Control Strategy, are listed as well
as the implementation degree and the emission
reduction achieved in .
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3.2.2 Verf
Systematiek van gegevensverzameling
Door de  wordt jaarlijks een enquête gehouden naar
de afzet van verfproducten. Evenals in voorgaande jaren is
de monitoring van  in combinatie met deze
afzet/omzet-enquête onder de leden van de  uitge-
voerd. 
De opzet van de enquête is in  sterk gewijzigd. De
getallen per deelsector over de jaren  t/m  zijn
daarom slecht vergelijkbaar met de resultaten van de
enquête over  t/m . Gegevens per deelsector over
de periode  t/m  zijn daarom niet in dit jaarver-
slag opgenomen. Om een beeld te geven van het emissie-
verloop over de hele  periode, is de totale -
emissie ten gevolge van het verfgebruik in deze periode
wel opgenomen. 

In  heeft de  haar leden voor het eerst gevraagd
tevens de hoeveelheid geïmporteerde verf op te geven. Om
de cijfers uit  en  te kunnen vergelijken is
gevraagd dit ook voor  te doen. Uit de vergelijking
tussen de cijfers over  met en zonder deze import
blijkt dat de afzet van verf in Nederland inclusief import
 kton hoger is. Deze geïmporteerde verf wordt door de
-leden in buitenlandse vestigingen geproduceerd en
via de Nederlandse vestigingen afgezet op de Nederlandse
markt en was eerder dus niet zichtbaar in de  statistie-
ken. In voorgaande jaren werd het verf-importcijfer van
het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd en was
de overlap tussen de import uit de  statistieken en dit
CBS cijfer niet precies bekend. Hierdoor heeft mogelijk in
eerdere jaren een dubbeltelling plaatsgevonden. Boven-
dien blijkt uit de vergelijking van de cijfers uit  met en
zonder import dat het gemiddelde -gehalte van de
geïmporteerde verf hoger is dan dat van de in Nederland
geproduceerde verf, terwijl eerder was aangenomen dat
deze vergelijkbaar waren.
Op basis van de meest recente gegevens, zijn voor de
geïmporteerde verf in overleg met de  nieuwe aanna-
mes gedaan voor:
• de overlap tussen de hoeveelheid geïmporteerde verf in

de  statistieken en de verfimport volgens het , 
• het gemiddelde -gehalte,
• de verdeling over de verschillende sectoren. 
Deze aannames zijn tevens doorgevoerd in de -emissies
vanaf . Daarnaast is een correctie uitgevoerd in de
deelsector industrie, omdat een deel van de -emissies
in deze sector met behulp van nageschakelde technieken
wordt bestreden. Voor zover gegevens over aanwezigheid
van nageschakelde technieken bekend zijn, zijn deze bij de
berekening meegenomen. Deze wijzigingen in de
methode van berekenen heeft geleid tot een wijziging van
de -emissies vanaf  ten opzichte van het vorige
jaarverslag.

3.2.2 Paint
Data compilation system
The  conducts an annual survey of the sales
of paint products. As in previous years, the
monitoring of  in combination with
this sales/turnover survey was performed among
the  members. The design of the survey was
drastically changed in . As a result, the
figures per sector for - and those for
– do not readily lend themselves to
comparison. Thus for the period – the
Annual Report does not show data per sector. To
give an indication of the emission trend for the
complete  period, the report includes
data of the total  emission resulting from
paint consumption in this period.

In  the  requested its members for the
first time to indicate the volume of imported
paint. In order to be able to compare the data
for  and  a similar request was made
with regard to the data for . A comparison
between the data for  with and without
these import data shows that the paint sales in
the Netherlands including these import data
turn out to be  ktonne higher. These imported
paints are produced by the  members in
establishments abroad and sold on the Dutch
market through its establishments in the
Netherlands, for which reason this was not
visible in the  statistics at an earlier stage. In
previous years the paint import data of the
Central Bureau of Statistics were used and then
the overlap between the import data from the
 statistics and the  data were not exactly
known. Therefore it is possible that in previous
years a double count has occurred. Furthermore,
a comparison of the data for  with and
without import data included shows that the
average  content of the imported paint is
higher than the  content of the paint which
is produced in the Netherlands, though
previously they were assumed to be similar.
Based on the most recent data, and in
consultation with the , new estimates were
made for imported paints:
• the overlap between the imported paint

volume mentioned in the  statistics and
the paint import data according to the , 

• the average  content,
• the distribution among the different sectors. 
These assumptions are also extrapolated to the
 emissions since . Moreover, a correction
has been made for the industry sub-sector,
because part of the  emissions in this sector
are controlled through end-of-pipe technology.
Insofar as data about the presence of end-of-
pipe technology are known, these have been
taken into account during calculation. These
modifications in the method of calculation have
led to a modification of the  emissions since
 compared to the previous Annual Report.
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Totale verfverbruik
Op basis van de hoeveelheid  in de door de -leden
in Nederland afgezette verven, inclusief de door de -
leden geleverde verdunningsmiddelen (totaal  kton in
) en schattingen van de hoeveelheid door niet -
leden geleverde schoonmaak- en verdunningsmiddelen en
de hoeveelheid  in geïmporteerde verf ( kton verf in
), is in figuur  het verloop van de emissie ten gevolge
van het verfgebruik in Nederland geschetst. 

De laatste jaren stabiliseert het totale verfverbruik in
Nederland zich, maar het verbruik is tijdens de looptijd
van  behoorlijk toegenomen. Om het effect van
jaarlijkse schommelingen in de afzet uit te sluiten, is in
deze figuur tevens de -emissie opgenomen bij een
constante jaarlijkse afzet van  kton verf (het totale
verbruik van verfproducten in ). Hiervoor zijn de
-emissiecijfers van vóór  dus omgerekend naar
een afzet van  kton.

Het gemiddelde -gewichtspercentage in verf over alle
sectoren samen is gedaald van bijna % in  naar %
in . 
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figuur 9 VOS-emissie ten gevolge van het gebruik van verf
VOC emissions as a result of the use of paint

Total Paint Consumption
On the basis of the  content in paint sold by
 members in the Netherlands, including the
thinners supplied by the  members (a total
of  ktonne in ) and estimates of the
cleaning agents and thinners supplied by non-
 members and the  content in imported
paint ( ktonne paint in ), figure  shows
the emission trends resulting from the use of
paints. 

The last few years the total use of paint products 
in the Netherlands has stabilised, but the use has
increased considerably during . To rule
out the effect of annual sales fluctuations, figure
 also includes the  emissions at a constant
annual sale of  ktonne of paint (the total use
of paint products in ). The  emission
figures for the years prior to  have therefore
been converted to a sale of  ktonne.

The average  percentage (w/w) in paint for
all sectors combined has decreased from almost
% in  to % in . 



Overzicht verfgebruik per sector
Om een beeld te krijgen van de mate waarin de verschil-
lende sectoren bijdragen aan het verfgebruik en de -
emissies, is in de figuren  en  de procentuele bijdrage
van de verschillende sectoren aan de verfafzet en aan de
hoeveelheid  in verf weergegeven voor het jaar .
De sectoren bouw en doe-het-zelf zijn samen verantwoor-
delijk voor % van het verfgebruik, terwijl de bijdrage
aan de  emissie van deze sectoren samen maar % is.
Deze relatief kleine bijdrage aan de  emissie wordt
veroorzaakt door de grote hoeveelheid muurverven, pleis-
ters en latexproducten die in deze sectoren gebruikt wordt,
waarvan het  gehalte veel lager is dan dat van lakken.
De opsplitsing in de segmenten ‘lakken’ en ‘overig’ voor
deze sectoren illustreert dit. 
De bijdragen aan verfgebruik en  emissies zijn voor de
bouw en doe-het-zelf ten opzichte van  niet veel
veranderd, het is derhalve niet zo dat deze sectoren in de
laatste vier jaar opvallend meer emissiereductie bereikt
hebben dan de andere sectoren in deze figuur. Uit figuur 
blijkt dat de industrie binnen de broncategorie verf de
grootste bijdrage aan de  emissie levert, zoals ook in
 het geval was. In deze sector worden vooral bij de
kleinere gebruikers nog veel oplosmiddelrijke producten
gebruikt en zijn nog niet voor alle toepassingen oplosmid-
delarme alternatieven beschikbaar. 

Implementatiegraad van zekere maatregelen 
bij de verschillende sectoren
De meeste maatregelen voor de broncategorie verf waren
gericht op het vergroten van het marktaandeel van oplos-
middelarme producten en good housekeeping. De doelen
voor de verschillende verf gebruikende sectoren lopen
uiteen van  tot % marktaandeel -arme producten
als zekere maatregel en nog hogere marktaandelen als
voorwaardelijke maatregel. 
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Overview Paint Consumption Per Sector
In order to get a picture about to which extent the
different sectors contribute to the use of paint
products and the  emissions, figures  and 
show the contribution in terms of percentage of
the various sectors to total paint sales and the total
 content in paint in . The construction
and do-it-yourself sectors are jointly responsible
for % of the use of paint products, while the
joint contribution of these sectors to the 

emission only amounts to %. This relatively
small contribution to the  emission is caused
by the large volume of masonry paints, plasters
and latex products which are used in these sectors,
and which contain a much lower  content
than is the case for varnishes and enamels. The
division which applies for these sectors into the
sub-categories ‘varnishes and enamels’ and ‘other
sources’ is illustrative of this fact. 
The construction and do-it-yourself sectors have
not showed any substantial change in their
contribution to the use of paint products and 

emissions compared to , so that these sectors
have not actually achieved a remarkably higher
emission reduction during the last four years than
the other sectors in this figure. Figure  shows
that within the source category paint the greatest
contribution to the  emission is made by the
industry, as was also the case in . 

In this sector still many high-solvent products 
are used, especially by the smaller users and low-
solvent alternatives are still not available for all
applications. 

Implementation degree of certain measures
for the different sectors
For the source category paint most measures
aimed at increasing the market share of low-
solvent products and good housekeeping. The
targets for the different paint using sectors vary
from a market share of % up to % for low-
 products to be implemented as certain
measure and even higher market shares for
conditional measures. 

2% wegmarkering road marking

2% wegmarkering road marking

3% scheepsbouw shipbuilding

9% scheepsbouw shipbuilding

5% staalconservering steel preservation

 

3% timmerfabrieken carpentry

10% staalconservering steel preservation

7% DHZ lakken DIY (varnish)

13% DHZ lakken DIY (varnish)

9% bouw, lakken construction (varnish)

18% bouw, lakken construction (varnish)

9% metaalindustrie metal industry

24% metaalindustrie metal industry

34% bouw, overig construction (other)

27% DHZ overig DIY (other)

2% autoschadeherstel car repair

5% timmerfabrieken carpentry

7% autoschadeherstel car repair

5% DHZ overig DIY (other)

5% bouw, overig construction (other)

figuur 10 afzetverdeling verf 2000
paint sales distribution 2000

figuur 11 bijdrage aan de hoeveelheid VOS in verf 2000
contribution to VOC content in paint 2000



In figuren a en b is het verloop (tussen  en )
van het marktaandeel oplosmiddelarme verfsystemen voor
de verschillende sectoren weergegeven. Tevens zijn, voor
zover van toepassing, de doelstellingen (uitgedrukt in
marktaandeel oplosmiddelarme verfsystemen) voor 
opgenomen. 
Voor de meubelindustrie is in figuur b geen doelstelling
opgenomen, omdat de meubelindustrie een doelstelling
heeft die niet gerelateerd is aan een marktaandeel, maar
aan een te bereiken emissiereductie. Voor wegmarkering
en scheepsbouw zijn geen maatregelen en derhalve ook
geen doelstellingen geformuleerd.

In figures a and b the trends (between 

and ) for the market share of low-solvent
paint systems are given for the different sectors.
Furthermore, the goals for  (translated into
market share of low-solvent paint systems) are
included as far as applicable. 
In figure b no targets for the furniture
industry are included, because the furniture
industry works with targets which are not
related to market share, but to an emission
reduction which is to be achieved. No measures
and thus no goals have been drawn up for road
marking and shipbuilding.
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In figuur  is per sector de implementatiegraad van de
zekere maatregelen, betrekking hebbend op het markt-
aandeel oplosmiddelarme verven, weergegeven. De imple-
mentatiegraad is berekend door de te bereiken toename
van het marktaandeel oplosmiddelarme verven (op basis
van maatregelen uit de Bestrijdingsstrategie die op  janu-
ari  de status ‘zeker’ hadden) op % te stellen en de
in  gerealiseerde toename van het marktaandeel als
percentage hiervan uit te drukken. 
Ter vergelijking is in deze figuur ook de implementatie-
graad in  opgenomen. De getallen voor  verschil-
len met wat eerder in het Jaarverslag / was opgeno-
men. Reden hiervoor is dat de implementatiegraad in het
Jaarverslag / op een andere manier berekend werd.

In de tabellen .a en .b zijn voor alle sectoren de zekere
maatregelen kort beschreven, is het marktaandeel oplos-
middelarme verven in  en de implementatiegraad van
de maatregel in  opgenomen. De implementatiegraad
is berekend door de te bereiken toename van het markt-
aandeel oplosmiddelarme verven (op basis van maatrege-
len uit de Bestrijdingsstrategie die op  januari  de
status ‘zeker’ hadden) op % te stellen en de in 
gerealiseerde toename van het marktaandeel als percentage
hiervan uit te drukken. 

Hierna volgt per sector een toelichting op de gegevens in
de tabellen .a en .b met betrekking tot het verfgebruik
en de implementatie van maatregelen.

In figure  the implementation degree of the
certain measures has been given per sector, with
regard to the market share of low-solvent paints.
The implementation degree has been calculated
by setting on % the increase to be achieved
in the market share of low-solvent paints (based
on measures from the Control Strategy which
had the status ‘certain’ on  January ) and
by expressing the increase in the market share
achieved in  as a percentage of this. 
As a comparison this figure also includes the
implementation degree in . The figures for
 differ with the data included earlier in the
Annual Report /, due to a different way of
calculating the implementation degree, which
was used for the Annual Report /.

Tables .a and .b show brief descriptions of 
the certain measures for all sectors, and include
the market share of low-solvent paints in 

as well as the implementation degree of the
measure in . The implementation degree
has been calculated by setting on % the
increase to be achieved in the market share of
low-solvent paints (based on measures from the
Control Strategy which had the status ‘certain’
on  January ) and by expressing the
increase in the market share achieved in  as
a percentage of this. 

A commentary is given below for each sector on 
the data shown in the tables .a and .b with
regard to the use of paint products and the
implementation of measures.
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oplosmiddelarme verven
degree of implematation with regard to the use of low-solvent paints
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tabel 3.2a implementatie van zekere maatregelen binnen de broncategorie verf
implementation of certain measures within the source category paint

bron zekere maatregel totaal % marktaan- implementatiegraad
deel oplosmiddel- zekere maatregel 
arm in 2000 per 31-12-2000

source certain measure total % of market implementation degree
share of low-solvent of a certain measure 
products in 2000 on 31-12-2000

bouw construction
• bouwlakken en –verven BW1: vergroten marktaandeel oplosmiddelarm van 10 tot 60% 29% 38%

construction varnishes and -paints BW1: increasing the market share of low-solvent products from 10% to 60%
BW2: good housekeeping niet van toepassing onbekend
BW2: good housekeeping not applicable unknown

• houten binnentrappen BW4: overschakelen op oplosmiddelarm1) onbekend onbekend1)

wooden indoor staircases BW4: conversion to low-solvent products1) unknown unknown1)

• verven voor timmerfabrieken BW5: vergroten marktaandeel oplosmiddelarm van 10 tot 30% 42% 100%
paints for carpentry factories BW5: increasing the market share of low-solvent products from 10% to 30%

metaalindustrie metal industry
• verven en lakken MT1: verhogen marktaandeel oplosmiddelarm van 28 tot 60%2) 43%2) 46%3)

paints and enamels MT1: increasing the market share of low-solvent products from 28 to 60%2)

MT2: good housekeeping niet van toepassing onbekend
MT2: good housekeeping not applicable unknown

staalconservering steel preservation
• conserveringssysteem SC1: verhogen marktaandeel oplosmiddelarm van 8 tot 40% 40% 100%

preservation system SC1: increasing the market share of low-solvent products from 8 to 40% 
SC2: good housekeeping niet van toepassing onbekend
SC2: good housekeeping not applicable unknown
SC4: verminderen overspray niet van toepassing onbekend
SC4: decrease of overspray not applicable unknown

autoschadeherstel car repair
• verven en lakken AS2: verhogen marktaandeel oplosmiddelarm van-10 tot 30% 24% 70%

paints and enamels AS2: increasing the market share of low-solvent products from 10% to 30%
AS1: good housekeeping niet van toepassing onbekend
AS1: good housekeeping not applicable unknown

doe-het-zelf do-it-yourself
• verven door particulieren PN1: verhogen marktaandeel oplosmiddelarm van 10 tot 80% 43% 47%

paint applications by private PN1: increasing the market share of low-solvent products from 10% to 80%
persons

1) grote bedrijven zijn al omgeschakeld, kleinere niet
major companies have already carried out this conversion, for the smaller companies this is not the case

2) percentage geldt voor de totale hoeveelheid industrieel verwerkte verf, voor zover deze in de VVVF-statistieken voorkomt
percentage applies to the total volume of industrially processed paints, insofar as these are shown in the VVVF statistics

3) een aantal grote emittenten gebruikt procesgeïntegreerde naverbranders waardoor extra emissiereductie wordt behaald
a number of companies with major emissions used process integrated incinerators ensuring an additional emission reduction

tabel 3.2b implementatie van zekere maatregelen binnen de broncategorie verf
implementation of certain measures within the source category paint

bron zekere maatregel beoogde emissie feitelijke emissie implementatiegraad
2000 (kton) 2000 (kton) zekere maatregel 

per 31-12-2000
source certain measure intended emission actual emission implementation degree

2000 (ktonne) 2000 (ktonne) of a certain measure
on 31-12-2000

houten meubelindustrie 
wooden furniture industry
• verven en lakken MI1: realiseren van 25% emissiereductie door 2,1 4,5 onbekend1)

paints and varnishes overschakelen op oplosmiddelarme systemen1)

MI1: achieving a 25% emission reduction through unknown1)

conversion to low-solvent systems1)

MI3: verminderen overspray onbekend
MI3: decrease of overspray unknown

1) in 2000 was 12% van de producten oplosmiddelarm
in 2000 12% of the products was low-solvent



Verf – Bouw
Uit tabel .a en figuur a blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector bouw sterk is achter-
gebleven bij de doelstelling. De zekere maatregel  is
slechts voor % geïmplementeerd (zie figuur ).
Binnen de bouw gaat het om verven en lakken voor zowel
binnen- als buitentoepassingen. De buitentoepassing is de
belangrijkste, omdat dit  tot % van het schilderwerk
betreft en daarbij nog veel oplosmiddelrijke verven
worden gebruikt. De toepassing van oplosmiddelrijke verf
binnenshuis is door Arbeidsomstandigheden ()-
wetgeving sinds  januari  verboden. Volgens de 
zijn er de laatste jaren weinig (Research and Develop-
ment)onderzoeken uitgevoerd om -arme verf voor
buitentoepassingen te ontwikkelen, de nadruk lag op de
binnentoepassingen. Aangezien deze slechts een beperkt
deel van de totale bouwverven beslaan (–%) is het
effect hiervan op het marktaandeel oplosmiddelarme verf-
systemen voor de hele bouwsector beperkt.

Verf – Timmerindustrie
Uit tabel .a en figuur a blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector timmerindustrie hoger
is dan de doelstelling. De zekere maatregel  is derhalve
voor % geïmplementeerd (zie figuur ).

Verf – Metaalindustrie
Uit tabel .a en figuur a blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector metaalindustrie sterk
is achtergebleven bij de doelstelling. De zekere maatregel
 is slechts voor 46% geïmplementeerd (zie figuur ).
Deze analyse is gebaseerd op de cijfers uit de enquete die
de  jaarlijks onder haar leden uitvoert. Omdat binnen
de metaalindustrie een deel van de fabrikanten geen lid is
van de , kan het beeld voor de gehele sector afwijken
van deze cijfers.
Het aandeel oplosmiddelarme verven is in  wel toege-
nomen ten opzichte van . Dit is met name te danken
aan een toenemend gebruik van poedercoatings.
In de metaalindustrie worden vooral bij de kleinere
gebruikers nog veel oplosmiddelrijke producten gebruikt.
Het grote aantal gebruikers dat door diverse branches al
dan niet vertegenwoordigd wordt, maakt het lastig een
goed draagvlak voor het gebruik van oplosmiddelarme
producten te krijgen. Niet voor alle toepassingen zijn er al
oplosmiddelarme alternatieven. De grote gebruikers zijn
vaak wel overgeschakeld of gebruiken naverbranders. 

Verf – Staalconservering
Uit tabel .a en figuur a blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector staalconservering
gelijk is aan de doelstelling. De zekere maatregel  is
voor % geïmplementeerd (zie figuur ).
Ondanks de volgens de  aanwezige terughoudend-
heid van grote opdrachtgevers om oplosmiddelarme
producten te gebruiken is de maatregel dus volledig
geïmplementeerd.

Paint Sector – Construction
Table .a and figure a show that the market
share of low- paint systems in the construction
sector has lagged strongly behind with regard to
the goal. The certain measure  has been
implemented only for % (see figure ).
In the construction sector paints and varnishes
are used for both interior and exterior
applications. The exterior application is the
most important one, because it concerns
between % and % of the paintwork, for
which still many high-solvent paints are used.
The indoor application of high-solvent paint
has been banned by the Occupational Health
legislation since  January . According to
the , in the past few years few (Research
and Development) studies have been carried out
for the benefit of developing low- paint for
exterior applications, but emphasis was placed
on the interior applications. Since these include
only a limited part of the total volume of
construction paints (–%) its impact on the
market share of low-solvent paint systems for
the entire construction sector is limited.

Paint Sector – Carpentry
Table .a and figure a show that the market
share of low- paint systems in the carpentry
industry sector is higher than its target value.
For this reason the certain measure  has been
implemented for % (see figure ).

Paint Sector – Metal Industry
Table .a and figure a show that the market
share of low- paint systems in the metal
industry sector has lagged strongly behind with
regard to the goal. The certain measure  has
only been implemented for % (see figure ). 
This analysis is based on the data from the
annual survey of the  amongst its members.
As part of the producers within the metal
industry sector do not have a  membership,
the picture of the complete sector can deviate
from these figures.
The market share of low-solvent paints actually
increased in , compared to . This is
mainly due to an increasing use of powder coatings.
In the metal industry still many high-solvent
products are used, especially by the smaller users.
The large number of users which are represented
or not represented by several branches, makes it
difficult to achieve a good public support base
for the use of low-solvent products. As yet low-
solvent alternatives are not available for all
applications. However, major users have often
carried out a conversion or use incinerators. 

Paint Sector – Steel Preservation
Table .a and figure a show that the market
share of low- paint systems in the steel
preservation sector equals the market share
aimed for. The certain measure  has been
implemented for % (see figure ).
In spite of the existing reserve, i.e. according to
the , of major commissioning agencies to
use low-solvent products, the measure has been
fully implemented.
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Verf – Autoschadeherstel
Uit tabel .a en figuur a blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector autoschadeherstel
lager is dan de doelstelling. De zekere maatregel  is
voor % geïmplementeerd (zie figuur ). In  was de
implementatiegraad van de maatregel nog %, waardoor
deze niet zichtbaar is in figuur .
Het marktaandeel oplosmiddelarme verfsystemen in de
autoschadeherstelbranche is vergeleken met  dan ook
behoorlijk gestegen (van  naar %). De autospuiterijen
hebben de afgelopen vier jaar de nodige inspanningen
geleverd om oplosmiddelarme systemen in te voeren. De
 heeft op verschillende manieren het gebruik van
oplosmiddelarme producten in deze branche gestimu-
leerd. Daarnaast hebben volgens de  en de  het
convenant tussen , ,  en  en de
- en de milieuwetgeving een rol gespeeld.

Verf – Houten meubelindustrie
De zekere maatregel  in deze branche is niet uitgedrukt
in een te behalen percentage marktaandeel oplosmidde-
larme verf, maar in een te behalen emissiereductie. In
bijlage  (nederlandstalig) is aangegeven dat in  de
emissie afkomstig van de houten meubelindustrie en inte-
rieurbouw . kton bedraagt.
Tevens blijkt uit tabel .b en bijlage  dat in de 
Bestrijdingsstrategie - ervan werd uitgegaan dat
door uitvoering van de zekere maatregelen  en  de
emissie gereduceerd zou worden van  kton/jaar tot 
. kton/jaar. 
Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de
implementatiegraad van de zekere maatregelen aan de
hand van de emissiecijfers. Reden hiervoor is dat de emis-
siegegevens over  volgens de  slecht vergelijkbaar
zijn met de emissiegegevens uit  (bij de start van het
reductieplan voor deze sector) vanwege veranderingen in
de manier van gegevensverzameling en in de definitie van
wat onder de houten meubelindustrie gerekend wordt.
Wel is duidelijk dat het marktaandeel oplosmiddelarme
verfsystemen in deze sector over de afgelopen vijf jaar is
gedaald. In  bedraagt het marktaandeel oplosmiddel-
arme verfsystemen %. 
 Hout Research concludeerde in  uit een inventa-
risatie onder meubelfabrikanten en lak- en lijmleveran-
ciers dat vervanging van -rijke door -arme lakken,
beitsen en lijmen in veel gevallen technisch mogelijk is. In
het algemeen blijken kwaliteitseisen de omschakeling naar
oplosmiddelarme producten in de weg te staan. Ondanks
de ontwikkeling van nieuwe producten is het percentage
watergedragen verf de afgelopen  jaar niet boven de %
uitgekomen. Van alle houtsoorten is het vooral eiken dat
problemen geeft bij overschakeling op oplosmiddelarme
of watergedragen systemen. In samenwerking met
meubelfabrikanten en lakleveranciers vindt gericht onder-
zoek plaats naar alternatieven voor de conventionele syste-
men in de eikenverwerkende meubelindustrie. 

Paint Sector – Car Repair
Table .a and figure a show that the market
share of low- paint systems in the car repair
sector is smaller than the market share aimed for.
The certain measure  has been implemented
for % (see figure ). In  the
implementation degree of the measure was still
%, therefore it does not show in figure .
The market share of low-solvent paint systems in
the car repair branch has increased considerably
with regard to  (from % to %). The past
four years the car-respraying sector has made
substantial efforts to introduce low-solvent
systems. The  has promoted in different
ways the use of low-solvent products in this
branch. Moreover, according to the  and the
, the covenant between , , 

and  and the  (Occupational Health
and Safety) legislation and environmental
legislation have played a role.

Paint Sector – Wooden Furniture Industry
The certain measure MI, implemented in this
branch with regard to low-solvent paints, has
not been translated into a market share
percentage of low-solvent paints, but into an
emission reduction to be achieved. Annex 
(English version) indicates that for  the
emission from the wooden furniture industry
and interior construction amounts to .
ktonne.
Table .b and annex  also show that the Control
Strategy – parted from the idea that
through implementation of the certain measures
 and  the emission would be reduced from
 ktonne/year to . ktonne/year. 
On the basis of the emission data it is not feasible
to pronounce upon the implementation degree of
the certain measures. 
The reason is that, according to the , the
emission data for  are poorly comparable to
the emission data for  (at the start of the
reduction plan for this sector), due to changes in
the manner of compiling data and in the way of
defining what comes under the wooden furniture
industry.
However, it is clear that the market share of low-
solvent paint systems in this sector over the past
five years has decreased. In  the market share
of low-solvent paint systems amounts to %. 
In ,  Hout Research concluded from an
inventory amongst furniture manufacturers and
varnish and adhesive suppliers that substitution of
high- varnishes, stains and adhesives by low-
 alternatives, is technically feasible in many
cases. In general, the quality requirements inhibit
the conversion to low-solvent products. In spite of
the development of new products, the past  years
the percentage of water-based paints has not
exceeded %. Of all types of wood especially in
the case of oak-wood problems arised during
conversion to low-solvent or water-based systems.
In co-operation with furniture manufacturers and
varnish suppliers a specific study is carried out on
the alternatives for conventional systems in the
oak-wood processing furniture industry. 
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Verf – Doe-het-zelf
Uit tabel .a en figuur b blijkt dat het marktaandeel
-arme verfsystemen in de sector doe-het-zelf sterk is
achtergebleven bij de doelstelling. De zekere maatregel
 is slechts voor % geïmplementeerd (zie figuur ).
Figuur b laat zien dat in de doe-het-zelf sector het
aandeel oplosmiddelarme verf sinds  weer is gedaald.
Volgens de  is dat deels te wijten aan het groeiende
aanbod van private labels bij groothandels. Deze private
labels verdringen de verkoop van oplosmiddelarme 
A-merk producten, waardoor het marktaandeel oplosmid-
delrijke verf is toegenomen. Vooral vanwege prijsredenen
hebben groothandels voor deze private labels geen beleid
om over te schakelen op oplosmiddelarme producten. Er
zijn reeds gesprekken gaande met de groothandels, 
en brancheorganisaties om hierin verandering te krijgen.

Conclusies Verf
Geconcludeerd kan worden dat binnen de broncategorie
verf de implementatie van de maatregelen, die voorname-
lijk geformuleerd zijn als het vergroten van het marktaan-
deel oplosmiddelarme producten, slechts in een beperkt
aantal deelsectoren volledig is gerealiseerd. Er zijn veel
oplosmiddelarme producten ontwikkeld, maar die worden
niet in alle gevallen gebruikt. In de deelsectoren waar de
maatregel met succes geïmplementeerd is, heeft wetgeving
een grote rol gespeeld (autoschadeherstel), of is door
gestructureerd ketenoverleg het gebruik van oplosmidde-
larme verf gestimuleerd (timmerfabrieken). 
Ten opzichte van de  emissie bij het begin van het
project  lijkt een behoorlijke reductie te zijn
bereikt, maar een goede vergelijking is niet mogelijk.
Reden hiervoor is dat de manier van gegevensverzameling
tijdens de looptijd van het project ingrijpend is gewijzigd,
waardoor de emissiecijfers niet met terugwerkende kracht
gecorrigeerd konden worden.

3.2.3 Reinigen en ontvetten

De -emissies door het gebruik van reinigings- en
ontvettingsmiddelen in de metaal- en elektrotechnische
industrie in het jaar  is niet bekend. Het in figuur 
geschetste emissieverloop is gebaseerd op een schatting
van de ontwikkelingen die sinds  plaatsgevonden
zouden moeten hebben. Ook is onbekend in hoeverre de
voor deze broncategorie geformuleerde maatregelen (het
overschakelen op waterige systemen en good housekeeping)
geïmplementeerd zijn. Voor wat betreft het gebruik van de
gehalogeneerde koolwaterstoffen per en tri wordt de laatste
jaren wel een dalende trend waargenomen.
In voorgaande jaarverslagen is aangegeven, dat – in het
kader van de Intentieverklaring uitvoering metalektro
industrie – monitoring van -emissies over het jaar
 zou plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Vanwege de
omvang van de doelgroep en onduidelijkheid over de
manier waarop emissiecijfers van een kleine groep bedrij-
ven geëxtrapoleerd moeten worden tot een betrouwbaar
totaalcijfer voor de gehele bedrijfstak, is besloten dit aspect
meer structureel aan te pakken. 

Paint Sector – Do-it-yourself
Table .a and figure b show that the market
share of low- paint systems in the do-it-
yourself sector has lagged strongly behind with
regard to the target aimed for. The certain
measure  has only been implemented for
% (see figure ).
Figure b shows for the do-it-yourself sector that
since  the market share of low-solvent paints
has decreased again. According to the  this is
partly due to the increasing supply of private labels
in the wholesale trade. These private labels oust the
sales of low-solvent A-brand products, so that the
market share of high-solvent paints has increased.
Especially due to prices the wholesale business has
no policy for these private labels to convert to low-
solvent products. Deliberations with the wholesale
trade sector,  and branch organisations are
already in progress in order to change this situation.

Conclusions Paint
The conclusion can be drawn that within the source
category paint the implementation of the measures,
which have primarily been formulated as increasing
the market share of low-solvent products, has only
been fully achieved in a limited number of sub-
sectors. Many low-solvent products have been
developed, but these are not used in all cases. In the
sub-sectors for which the measure has been
implemented successfully, legislation has played a
big role (car repair) or the use of low-solvent paints
has been promoted through structured chain branch
consultation (carpentry factories). 
With regard to the  emission at the beginning
of the  project it appears that a
substantial reduction has been achieved, but
making a good comparison is not feasible. 
This is due to the fact that the data compiling
method was strongly modified in the course of
the project, so that the emission data could not
be corrected retroactively.

3.2.3 Cleaning and Degreasing

Up-to-date information on the emission of volatile
organic compounds resulting from the use of cleaning
and degreasing agents in the electro-metal industry in
 is not available. The emission trend shown in
figure  is based on an estimate of the developments
that should have taken place since . It is also
unknown to which extent the measures drawn up for
this source category (the conversion to water-based
systems and good housekeeping) have been
implemented. With regard to the use of the
halogenated hydrocarbons perchloroethylene and
trichloroethylene, a decreasing trend has been found
during the last few years.
Previous annual reports indicated that, under
the Declaration of Intent for implementation in
the electro-metal industry, monitoring of 

emissions would be carried out for the year
. However, this has not been achieved. 
Due to the size of the target group and
uncertainty with regard to how emission data of
a small group of companies have to be
extrapolated to a reliable overall figure for the
entire branch, the decision was made to
approach this aspect in a more structured way. 
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Conclusies reinigen en ontvetten
Over de implementatie van maatregelen zijn geen gege-
vens bekend. In  is in opdracht van  een project
gestart, met als doel de verbetering van de bijschatting
voor onder meer -emissies bij de metalektrobedrijven.
Uit de eerste inventarisatie die in dat kader is uitgevoerd,
kan worden opgemaakt, dat in de afgelopen jaren een
belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden van het
gebruik van oplosmiddelhoudende middelen naar water-
gedragen middelen dan wel het gebruik van gesloten
systemen in plaats van open systemen. Ook in het gebruik
van per en tri is de laatste jaren een dalende trend aanwe-
zig. Wellicht dat na afronding van de eerste inventarisatie
van -emissies binnen deze bedrijfstak het beeld van de
situatie over  positief kan worden bijgesteld.

3.2.4 Aardolieketen

Raffinaderijen en terminals
In figuur  en  worden respectievelijk het emissie-
verloop en de implementatie van maatregelen voor de
raffinaderijen en terminals geschetst. Evenals in voor-
gaande jaarverslagen zijn de emissies ten gevolge van de
belading van tankauto’s bij raffinaderijen opgenomen bij
het onderdeel benzinedistributieketen, en zijn daarom niet
verwerkt in figuur .

De -emissies van de raffinaderijen en terminals zijn, na
de stijging in , weer gedaald. De emissiedaling wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van de emis-
sies afkomstig van opslagtanks.
De implementatiegraad is gedefinieerd als het percentage
van het totale aantal bronnen waarbij de voor die bronnen
gedefinieerde maatregel is genomen. In tabel . is de
implementatiegraad van de maatregelen opgenomen. De
implementatie van  en  vindt plaats tijdens onder-
houd aan tanks. Voor een deel van het tankenpark geldt
een inspectietermijn van  jaar. Gezien de start van
 in  zal de volledige implementatie van deze
maatregelen derhalve in  respectievelijk  gereali-
seerd zijn. Het (in de Bestrijdingsstrategie reeds voorziene)
uitstel is door het bevoegd gezag verleend. 
Bij één bedrijf is geen voorziening getroffen voor damp-
verwerking bij belading van lichters met vluchtige vloei-
stoffen (), omdat bij dit bedrijf deze activiteit slechts
incidenteel plaatsvindt. Hierdoor is deze maatregel is voor
% geïmplementeerd, maar de geplande emissiereductie
is voor % gerealiseerd. 
In de praktijk wordt de dampverwerkingsinstallatie,
behalve bij de belading van benzine, in de meeste gevallen
ook gebruikt bij de belading van nafta. Hiermee wordt
een groot deel van de -houdende dampen verwerkt.
Een klein deel van de -emissies bij de belading van
lichters is het gevolg van de belading van andere vluchtige
vloeistoffen dan benzine of nafta en van ladingswisselin-
gen. Belading van andere vluchtige vloeistoffen vindt niet
via de dampverwerkingsinstallaties plaats en in geval van
ladingswisselingen wordt de dampverwerkingsinstallatie
niet altijd gebruikt.

Conclusions Cleaning and Degreasing
No data are known about the implementation
of measures. In  a project started,
commissioned by , aimed at improving the
additional estimate, including for  emissions
from the electro-metal companies. From the
first inventory carried out in this respect, it can
be concluded that in the past few years an
important shift has taken place from the use of
solvent-based agents towards water-based agents
and from open systems to closed systems.
During the last few years, the use of
perchloroethylene and trichloroethylene also
shows a decreasing trend. Possibly after
completing the first inventory of  emissions
within this branch the picture of the situation in
 can be positively adapted.

3.2.4 Mineral Oil Chain

Refineries and Terminals
Figures  and  show the emission trends and
the implementation of measures for refineries
and terminals respectively. As in the previous
Annual Reports, the emissions resulting from the
loading of tank lorries at refineries are included
in the section on the petrol distribution chain
and are therefore not included in figure .
After an increase in , the  emissions
from refineries and terminals have decreased
again. The emission reduction has primarily
been caused by a decrease in the emissions from
storage tanks.
The implementation degree has been defined as
the percentage of the total number of sources for
which the measure defined with regard to these
sources was implemented. Table . includes the
implementation degree of the measures. The
implementation of  and  will take place
during maintenance of tanks. For part of the tank
park an inspection period applies of  year. Since
 started in  the full implementation
of these measures will be achieved in  or
 respectively. The postponement (which was
already anticipated in the Control Strategy) has
been granted by the competent authorities. 
In one company no provision was made for
vapour processing during loading of lighters
with volatile liquids (), because in this
company the activity only takes place
incidentally. Therefore this measure has been
implemented for %, but the planned
emission reduction has been achieved for %.
In practice the vapour processing installation,
besides during the loading of petrol, is in most
cases also used during the loading of naphtha.
Thus a large amount of the vapours containing
 is processed. A small part of the  emissions
during the loading of lighters is caused by loading
volatile liquids other than petrol or naphtha and by
loading changes. Loading of other volatile liquids
does not take place via vapour processing
installations and in case of loading changes the
vapour processing installation is not always used.
Vapour processing during petrol loading of tank
lorries has been fully implemented. 
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De dampverwerking bij de benzinebelading van tankauto’s
is wel volledig geïmplementeerd. Er is nog geen interna-
tionale wetgeving voor dampverwerking bij belading van
zeeschepen. Deze voorwaardelijke maatregel is daarom
niet geïmplementeerd.
De maatregel ter bestrijding van diffuse emissies bij raffi-
naderijen () is volledig geïmplementeerd.

As yet no international legislation is laid down
for vapour processing during loading of sea-
going vessels. Therefore, this conditional
measure has not been implemented.
De measure aimed at controlling diffuse emissions
in refineries () has been fully implemented.
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implementation of measures in refineries and terminals
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figuur 14 emissieverloop raffinaderijen en terminals
emission trends for refineries and terminals



Benzinedistributieketen en benzinetankstations
In figuur  is het emissieverloop van de benzinedistribu-
tieketen en de benzinetankstations geschetst. De emissies
ten gevolge van de belading van tankauto’s bij de raffina-
derijen zijn verwerkt in het emissieverloop van de distri-
butieketen. Tabel . geeft een overzicht van de implemen-
tatie van de geformuleerde maatregelen.
In  zijn de benzinedepots via een schriftelijke enquête
benaderd voor het verstrekken van informatie over de
implementatie van de maatregelen en de resterende emis-
sies in . De respons op de enquête was beperkt. Het is
dan ook niet mogelijk op basis van deze enquête een goed
beeld te krijgen van de -emissies en implementatie-
graad. De emissie over  is daarom gelijk gehouden
aan de emissie over . Deze is gebaseerd op gegevens
over  en globale schattingen van de branche van
ontwikkelingen in de jaren daarna. De bedrijven hebben
zelf geen inzicht in hun -emissies. Ten aanzien van de
implementatiegraad van maatregelen blijkt uit de enquête,
dat in ieder geval de grote benzinedepots deze maatregelen
geïmplementeerd hebben, maar de stand van zaken bij de
kleinere depots is onduidelijk. 

De emissie bij benzinetankstations is verder afgenomen,
vanwege de implementatie van Stage- maatregelen. De
uitvoering van Stage -maatregelen heeft de afgelopen
jaren vertraging opgelopen. Dankzij een actie van de
Inspectie Milieuhygiëne in  en  is het aantal
stations dat op de peildatum nog niet beschikte over een 
al dan niet gekeurde dampretourvoorziening, terwijl dat
op basis van de jaarlijkse doorzet wel zou moeten, gedaald
van % in  naar % op  februari . De 
branche geeft aan dat in principe alle benzinestations
binnen afzienbare tijd aan de AMvB, dus Stage- maat-
regelen, zullen voldoen.
De implementatie van de stage -maatregelen is voor bijna
% gerealiseerd. Volgens de  is deze maatregel bij
alle benzinestations van de -leden geïmplementeerd.
De Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheids-
fonds) gaat uit van %, omdat een klein deel van de
tankstations met een zeer kleine doorzet de maatregel niet
geïmplementeerd hoeft te hebben. 

Petrol Distribution Chain and Petrol Stations
Figure  shows the emission trends for the petrol
distribution chain and petrol stations. The
emissions resulting from the loading of tank lorries
at refineries are incorporated in the emission trend
of the distribution chain shown in figure . Table
. gives an overview of the implementation of
formulated measures.
In  the petrol storage facilities have been
interviewed through questionnaires in order to
provide information about the implementation of
measures and the residual emissions in . Since
the response to this questionnaire was limited, it was
not possible to use this questionnaire in order to
obtain a good picture of the  emissions and the
implementation degree. The emissions of  were
therefore recorded equal to the  emissions. This
is based on data for  and overall estimates of
branch developments in the years after. The
individual companies have not gained insight in their
 emissions. With regard to the implementation
degree of measures the questionnaire data show that
in any case the major petrol storage facilities have
implemented these measures, but the situation of the
smaller storage facilities remains unclear.

The emission from petrol stations has further 
decreased, due to the implementation of Stage-II
measures. The implementation of Stage -measures
has been delayed in the past years. Due to an action
of the Environment Inspectorate in  and 

the number of stations which did not have a vapour
return facility on the reference date, be it inspected
or not inspected, though they should have one
according to their annual throughput, has
decreased from % in  to % on  February
. The branch indicates that basically all petrol
stations will comply with the Decree, i.e. Stage-
measures, in the near future. 
The implementation of stage -measures has been
achieved for almost %. According to the 

this measure has been implemented for all petrol
stations of  members. The Foundation
CoFiZe (Collective Financial Security Fund)
parts from %, because a small part of the petrol
stations, i.e. those with a very small throughput,
do not need to implement the measure. 
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figuur 16 emissieverloop benzinedistributieketen en benzinetankstations
emission trends for the petrol distribution chain and petrol stations



Op- en overslagbedrijven
Het emissieverloop voor de op- en overslagbedrijven
wordt gegeven in figuur . De implementatiegraad is
weergegeven in tabel ..
De emissies van de onafhankelijke tank op- en overslagbe-
drijven (georganiseerd in de ) vertonen in  een
dalende lijn. Deze daling is toe te schrijven aan de installa-
tie en/of optimalisatie van de dampverwerkingsinstallaties
bij een aantal bedrijven. De in  ingezette daling van
de emissies van de niet bij de  aangesloten op- en
overslagbedrijven zette zich in  niet voort. Van één
van de bedrijven die het -convenant niet hebben
ondertekend zijn geen gegevens over  beschikbaar en
is uitgegaan van de emissies over .

De -reductieafspraken voor de op- en overslag-
bedrijven zijn vastgelegd in het -convenant. 
De periode waarin dit convenant zou worden uitgevoerd
(- januari ) viel grotendeels samen met het
project . Ondanks een wat andere ontstaansge-
schiedenis is het -convenant daarom praktisch deel
gaan uitmaken van de Bestrijdingsstrategie. In  heeft
de branche het convenant geëvalueerd (Evaluatie van het
-convenant – December ). De conclusie was
dat de doelstellingen in dat jaar nog niet waren behaald,
omdat een aantal bedrijven nog niet had voldaan aan hun
individuele doelstelling. Inmiddels zijn de nodige stappen
gezet om deze achterstand op te heffen; een aantal maatre-
gelen is in uitvoering of in voorbereiding. 
Volgens de  zijn de tekortkomingen bij de op- en
overslagbedrijven feitelijk ontstaan toen in Nederland de
Regeling op-, overslag en distributie benzine moest worden
uitgevoerd. De Regeling, die is gebaseerd op Europese
wetgeving prevaleert in zo’n geval boven een afspraak als
het -convenant. Daarom werd afgesproken de Rege-
ling (‘Stage ’) uit te voeren in plaats van een aantal
geplande maatregelen. Eventueel resterende voorzieningen
kunnen in de periode – worden getroffen. 
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figuur 17 emissieverloop op- en overslagbedrijven
emission trends for storage and transfer companies

Storage and Transfer Companies
The emission trends for storage and transfer
companies are given in figure . The
implementation degrees are shown in table ..
The emissions from the independent storage 
and transfer companies (organised in )
showed a decreasing trend in . This decrease is
attributable to the installation and/or optimisation
of the vapour return systems at a number of
companies. The emission decrease from the other
storage and transfer companies, which
commenced in , was not continued in .
With regard to one of the companies that did not
sign the  agreement, no data were available
on  and the emissions of  were used. 

The  reduction agreements for the storage
and transfer companies are laid down in the
 covenant. The period when this covenant
would be implemented (- January )
coincided largely with the  project.
Therefore, in spite of a somewhat different
history the  covenant practically started to
form part of the Control Strategy. In  the
branch evaluated the  agreement
(Assessment of the  covenant – December
). The conclusion was drawn that the
targets for that particular year still had not been
achieved, because a number of companies still
had not achieved their individual goal. In the
meantime the necessary steps have been taken to
overtake this arrear; a number of measures are in
process of implementation or in preparation. 
According to the  the shortcomings found
at the storage and transfer companies actually
originated at a time when in The Netherlands the
Ministerial Decision on Storage, Transfer and
Distribution of Petrol was to be implemented.
The Ministerial Decision, based on European
legislation, prevails in such a case over an
agreement such as the  covenant. Therefore,
it was agreed to implement the Ministerial
Decision (‘Stage ’) instead of a number of
planned measures. Potential residual provisions
can be made during the period –. 



Uit tabel . in hoofdstuk  blijkt dat de restemissie van de
op- en overslagbedrijven in  hoger is dan de beoogde
restemissie na het nemen van de maatregelen uit de Bestrij-
dingsstrategie. Uit de aparte evaluatie van het -
convenant blijkt echter, dat de bedrijven wel het grootste
deel van de maatregelen hebben geïmplementeerd. Eén van
de redenen dat de restemissie in  toch hoger is dan de
beoogde emissie is, dat de hoogte van de restemissie
afhangt van de aard en de doorzet van de opgeslagen
producten en deze van jaar tot jaar sterk kan variëren.

Tabel . geeft een overzicht van de implementatie van
maatregelen binnen de aardolieketen. 

Table . in chapter  shows that the residual
emission of the storage and transfer companies
in  is higher than the residual emission
aimed for after implementation of the measures
from the Control Strategy. However, the separate
assessment of the  covenant shows that the
companies do have implemented the majority of
the measures. One of the reasons that the
residual emission in  is nevertheless higher
than the emission aimed for, is that the height of
the residual emission depends on the nature and
the throughput of the stored products and this
may vary strongly from year to year.

Table . gives an overview of the implementation
of measures in the mineral oil chain.
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tabel 3.3 implementatie van zekere maatregelen binnen de aardolieketen
implementation of certain measures within the mineral oil chain

bron maatregel implementatiegraad
per 31-12-2000

source measure implementation degree
on 31-12-2000

raffinaderijen en terminals 
refineries and terminals
• vastdaktanks RT1: aanbrengen IDD’s 92%1)

fixed-roof tanks RT1: application of IFRs
• drijvenddaktanks RT2: efficiënte seals 84%2)

floating-roof tanks RT2: efficient seals
• belading lichters RT3: dampverwerking 86%

loading lighters RT3: vapour processing
• belading tankauto’s RT5: dampverwerking 100%

loading of tank lorries RT5: vapour processing
• diffuse procesbronnen RT6: programma van controle en onderhoud3) 100%

diffuse process sources RT6: programme of monitoring and maintenance3)

benzinedistributieketen BK1: dampverwerking 90%
petrol distribution chain BK1: vapour processing

BK2: aanbrengen IDD’s onbekend
BK2: application of IFRs unknown

benzinetankstations BS1: Stage I (dampretour) 98%
petrol stations BS1: Stage I (vapour return)

BS2: Stage II (dampretour) 88% 
BS2: Stage II (vapour return)

op en overslagbedrijven
storage and transfer companies
• tanks en belading VOTOB convenant: diverse maatregelen: aanbrengen isolatie, IDD’s, 95%4)

tanks and loading dubbele seals, dampbalans en dampverwerking, omzetten K1/K2 
tank in K3-tank4)

VOTOB covenant: several measures: application of isolation, IFRs, 
double seals, vapour balance and vapour processing, conversion 
of K1/K2 tank to K3 tank4)

1) prognose: 96% in 2003
prognosis: 96% in 2003

2) prognose:100% in 2005
prognosis: 100% in 2005

3) maatregel geldt alleen voor de raffinaderijen
measure applies only for the refineries

4) VOTOB convenant liep tot 1/1/2000, uitloop van invoering van maatregelen tot 2003 vanwege Europese Benzinerichtlijn (zie tekst)
VOTOB covenant applied to 1/1/2000, extension to 2003 of introducing measures, due to the European Petrol Directive (see text)



Conclusions mineral oil chain
In the mineral oil chain a large amount of the
certain measures has been implemented and the
goal has also been achieved. Since in this source
category the sole conditional measure has not
been implemented, the target value has not been
achieved. It can be stated that the mineral oil
chain has complied with the agreements under
. Although the emission reduction
achieved by the storage and transfer companies
turns out to be smaller than expected, the
majority of the measures has been implemented.
Furthermore, it appears that a number of
measures will only be implemented during the
period until , but this takes place in
accordance with agreements made with the
competent local authorities, 
The petrol storage facilities possibly are an
exception of the conclusion mentioned before
about complying with the  agreements.
The situation with regard to the
implementation of measures in petrol storage
facilities is unclear. The major companies have
implemented the measures, but the situation
with regard to the smaller companies is
unknown.

3.2.5 Chemical Industry

The monitoring of  emissions by the
chemical industry is carried out under the target
group monitoring. The target group monitoring
was first carried out in / at those
companies that signed the declaration of intent of
the agreement. Since , the emissions
produced by a number of companies that did not
sign the declaration of intent of the agreement
(non-covenant companies) are separately
inventoried. For  and , an estimate has
been made of the emissions of these companies.

Figure  shows the emission trends for the
chemical industry. For the covenant companies,
the emissions are given per source type in figure .

In  the  emissions produced by non-
covenant companies dropped slightly, while the
emissions produced by the covenant companies
decreased again following the increase of .
Nevertheless, figure  shows an increase of the
loading emissions. The increase is especially caused
by administrative modifications in reporting made
by two companies. Almost % of the increase is
caused by transferring a factory from the source
category mineral oil chain to the chemical industry
sector. Measures in order to reduce the loading
emission of this factory are currently in preparation
and are expected to be implemented in . A
second company has shown a change in reporting
on the different source categories in the
environmental Annual Report. 

Conclusies aardolieketen
In de aardolieketen is een groot gedeelte van de zekere
maatregelen geïmplementeerd en is de doelemissie
gehaald. Omdat in deze broncategorie de enige voorwaar-
delijke maatregel niet tot uitvoering is gekomen, is de
streefemissie niet gehaald. Gesteld kan worden dat de
aardolieketen de afspraken in het kader van  is
nagekomen. Weliswaar blijkt dat bij de op- en overslag-
bedrijven de gerealiseerde emissiereductie minder groot is
dan verwacht, het grootste deel van de maatregelen is wel
geïmplementeerd. Verder blijkt dat een aantal maatregelen
pas in de periode tot  getroffen worden, maar dit
gebeurt conform afspraken met het lokale bevoegd gezag. 
De benzinedepots vormen mogelijk een uitzondering op
de eerder gestelde conclusie over het nakomen van de
 afspraken. Het is onduidelijk hoe de implemen-
tatie van maatregelen bij de benzinedepots is. De grotere
bedrijven hebben de maatregelen geïmplementeerd, maar
voor de kleinere bedrijven is dit onbekend. 

3.2.5 Chemische industrie

De monitoring van de -emissies bij de chemische
industrie wordt uitgevoerd in het kader van de doelgroep-
monitoring. De doelgroepmonitoring is over /
voor het eerst uitgevoerd onder de bedrijven die de inten-
tieverklaring van het convenant hebben ondertekend.
Sinds  worden de emissies van een aantal bedrijven die
de intentieverklaring van het convenant niet hebben
ondertekend (‘niet-convenantbedrijven’) apart geïnventa-
riseerd. Voor  en  zijn de emissies van deze
bedrijven geschat.

In figuur  wordt het emissieverloop voor de chemische
industrie gegeven. Voor de convenantbedrijven worden in
figuur  de emissies per brontype gegeven.

In  zijn de -emissies van de niet-convenant-
bedrijven licht gedaald, de emissies van de convenant-
bedrijven zijn, na de stijging van , weer gedaald. 
Wel is in figuur  een stijging zichtbaar van de
beladingemissies. De stijging is vooral een gevolg van
administratieve wijzigingen in de rapportage bij een
tweetal bedrijven. Bijna de helft van de stijging wordt
veroorzaakt door de overdracht van een fabriek van de
broncategorie aardolieketen naar de chemie. Maatregelen
om de beladingemissie van deze fabriek terug te dringen
zijn momenteel in voorbereiding en worden naar
verwachting in  gerealiseerd. Bij een tweede bedrijf
heeft zich een verandering voorgedaan in de wijze van
rapporteren over de verschillende brontypes in het
milieujaarverslag. 
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Volgens de Bestrijdingsstrategie zouden de maatregelen
voor de chemie in  leiden tot een emissie van ,
kton  (alleen zekere maatregelen) of , kton (inclusief
voorwaardelijke maatregelen). Later zijn de doelen van
 onderdeel geworden van de  (integrale
milieutaakstelling) in de Intentieverklaring uitvoering
milieubeleid chemische industrie (). Hierbij kwam er
meer nadruk te liggen op een emissiereductiepercentage in
plaats van uitvoering van maatregelen. Bovendien worden
in de  ook de verbrandingsemissies meegeteld. 

According to the Control Strategy the measures 
for the chemical industry would lead to an
emission of . ktonne  (only certain
measures) or . ktonne (including conditional
measures) respectively, in . Later the targets
of  formed part of the  (integral
environmental task setting) in the Declaration
of Intent on implementation of environmental
policy for the chemical industry (). With
regard to this issue emphasis was placed on the
emission reduction percentage rather than on
implementation of measures. Furthermore, the
 also includes the combustion emissions. 
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Omdat bij de monitoring van milieumaatregelen in de
chemie de nadruk ligt op emissies is het niet mogelijk een
beeld te geven van de implementatie van maatregelen. In
de Bedrijfsmilieuplannen (), die de bedrijven elke vier
jaar opstellen, zijn wel de bereikte emissies per maatregel te
vinden, maar niet de mate van implementatie. De bereikte
restemissie (zie tabel .) is echter een stuk lager dan de
Bestrijdingsstrategie werd aangenomen. De  gaat uit
van een reductie van % ten opzichte van , ofwel een
emissie van , kton in . Volgens de jaarrapportages
van de doelgroep Chemie was de totale -emissie in
 , kton. Daarmee is de  doelstelling gehaald. 

Conclusies chemische industrie
Uit tabel . en bijlage  (nederlandstalig) blijkt dat de
chemie niet alle zekere maatregelen volledig heeft uitge-
voerd. De redenen dat de doelemissie toch ruim is onder-
schreden zijn als eerste dat ook een gedeelte van de voor-
waardelijke maatregelen is getroffen en als tweede dat de
emissiereducties als gevolg van uitgevoerde maatregelen
groter waren dan verwacht. De onbekendheid van (de
constitentie in) de methode waarmee de emissies van de
chemie zijn vastgesteld is mogelijk van invloed op deze
conclusies.

Since the monitoring of environmental
measures in the chemical industry focuses on
emissions it is not possible to present a picture
of the implementation of measures. In the
Company Environmental Plans (), drawn
up every four years by the companies involved,
the emissions achieved per measure can be
found, but not the extent of implementation.
However, the achieved residual emission (see
table .) is a lot smaller than was assumed in the
Control Strategy. The  parts from a
reduction of % compared to , i.e. an
emission of . ktonne in . According to
the annual reports of the target group ‘Chemical
industry’ the total  emission in 

amounted to . ktonne, which means that the
I objective has been achieved.

Conclusions Chemical Industry
Table . and annex  (English version) show
that the chemical industry has not fully
implemented all certain measures. The reasons
that led to an actual emission far below the goal
are firstly that also part of the conditional
measures have been implemented and secondly
that the emission reductions due to the
implemented measures were larger than
expected. Since (the consistency of ) the method
through which the emissions of the chemical
industry were determined, is unknown, this will
possibly affect these conclusions.
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tabel 3.4 implementatie van maatregelen binnen de chemische industrie
implementation of measures within the chemical industry

bron maatregel implementatiegraad 
per 31-12-2000

source measure implementation degree 
on 31-12-2000

tanks tanks CH1ab: aanbrengen IDD’s (vast-daktanks) en efficiënte seals bereikte emissie in 2000 betekent 81%
(drijvend-daktanks) waardoor een emissiereductie van 70–90% reductie t.o.v. emissie in 2000 zonder
te bereiken is t.o.v. geschatte emissie zonder maatregelen maatregelen
CH1ab: application of IFRs (fixed-roof tanks) and efficient seals emission achieved in 2000 implies an
(floating-roof tanks) which bring on an emission reduction of 81% reduction with regard to the
70–90% with regard to the estimated emission without measures emission in 2000 without measures

puntbronnen point sources CH2/3/4/5: nageschakelde technieken bij puntbronnen met bereikte emissie in 2000 betekent 72%
aflopende gewichtsprocenten VOS; Door deze maatregelen is een reductie t.o.v. emissie in 2000 zonder
emissiereductie van 70–90% te bereiken t.o.v. de geschatte maatregelen
emissie in 2000 zonder maatregelen
CH2/3/4/5: end-of-pipe technology at point sources with emission achieved in 2000 implies a
decreasing weight percentages of VOC; through these measures 72% reduction with regard to the 
an emission reduction of 70–90% can be achieved with regard to the emission in 2000 without measures
estimated emission for 2000 without measures

overige bronnen other sources
• lekverliezen, diffuse emissies, CH7a: controle en onderhoud bereikte emissie in 2000 betekent 15%

incidentele emissies CH7b: verschillende maatregelen reductie t.o.v. emissie in 2000 zonder 
leakage, diffuse emissions, CH7c: verschillende maatregelen maatregelen
incidental emissions door deze maatregelen wordt 50% reductie bereikt

CH7a: monitoring and maintenance emission achieved in 2000 implies a 
CH7b: various measures 15% reduction with regard to emission
CH7c: various measures in 2000 without measures
through these measures a 50% reduction is achieved



3.2.6 Household, Institutional and
Industrial Products (HIIP)

Figures  and  show the emissions due to the
various household, institutional and industrial
products.
The measures with regard to this source
category generally have been laid down as
follows: ‘decreasing the  emission (by
–%, depending on the product)’ and ‘the
conversion to water-based products and lower
 content’. Table . includes the
implementation degree of the certain measures.

Cosmetics
The largest source within  is the group of
cosmetics. The emission resulting from these
products, for which only one certain measure has
been drawn up, still shows an ever increasing line,
especially by the increasing use of deodorants and
hair sprays. The certain measure (for aftershaves)
could be implemented because the product could
be easily adapted and also was cheaper. In the case
of deodorants and hair sprays, being the most
important cosmetics, problems of a more
technological nature play a role. 

3.2.6 Huishoudelijke, Institutionele en 
Industriële Producten (HIIP)

De emissies door het gebruik van de verschillende huishou-
delijke, institutionele en industriële producten worden
gegeven in de figuren  en . De maatregelen binnen deze
broncategorie zijn over het algemeen als volgt geformuleerd:
‘het verminderen van -emissie (met –%, afhankelijk
van het product)’ en ‘het overschakelen op producten op
waterbasis en lager -gehalte’. In tabel . is van de zekere
maatregelen de implementatiegraad opgenomen.

Cosmetica
De grootste bron binnen  is de groep van cosmeticapro-
ducten. De emissie van deze producten, waarvoor slechts één
zekere maatregel geformuleerd is, vertoont een nog immer stij-
gende lijn, met name door het stijgende gebruik van deodo-
rant en haarspray. De zekere maatregel (bij aftershave) kon
geïmplementeerd worden omdat het product met weinig
inspanning aangepast kon worden en tevens goedkoper was.
Bij deodorant en haarspray, de belangrijkste producten binnen
de cosmetica, spelen meer technologische problemen.
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Bovendien komen de meeste producten uit het buiten-
land, waar veel minder aandacht bestaat voor het vermin-
deren van -emissies in cosmetica. Een Europese
productenrichtlijn met maximale -gehalten is noodza-
kelijk om tot een verlaging van -emissies te komen.

Furthermore, most products come from abroad,
where much less emphasis is placed on
decreasing  emissions in cosmetics. A
European directive on products prescribing
maximum  contents is necessary in order to
achieve a reduction of  emissions.
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•

tabel 3.5 implementatie van zekere maatregelen binnen de huishoudelijke industriële en institutionele producten
implementation of certain measures within household, institutional and industrial products

bron maatregel implementatiegraad
per 31-12-2000

source measure implementation degree
on 31-12-2000

cosmetica
cosmetics
• aftershave CA6: emissie t.g.v. gebruik reduceren met 30%1) 100%

aftershave CA6: decreasing the emission, due to usage, by 30%1)

schoonmaakmiddelen
cleaning agents
• wasbenzine SM3: emissie t.g.v. gebruik verminderen met 15%2) onbekend

petrol SM3: decreasing the emission, due to usage, by 15%2) unknown
• handenreiniger SM6a: emissie t.g.v. gebruik verminderen met 33% 0%3)

hand cleaner SM6a: decreasing the emission, due to usage, by 33%
• tapijtreiniger SM8: emissie t.g.v. gebruik verminderen met 50% 100%

carpet cleaner SM8: decreasing the emission, due to usage, by 50%
lijmen LIJ1: reductie emissie door terug brengen VOS-gehalte in lijmen 100%
adhesives LIJ1: emission reduction through decreasing the VOC content in adhesives

LIJ2: VOS terugwinnen of vernietigen 100%
LIJ2: VOC recovery or destruction

autoproducten AP4: windowcleaner (onderscheid in zomer/winter-kwaliteit) 100%4)

car products AP4: windscreen cleaning fluid (distinction between summer/winter quality)
AP5: goed gebruik windowcleaner in milieuzorg voor het onbekend
bedrijf opnemen5)

AP5: implementing good use of windscreen cleaning fluid in the unknown
company environmental care programme 5)

bestrijdingsmiddelen
pesticides
• houtworm (prof) BM1: VOS-emissie t.g.v. gebruik reduceren met 47,5% 90%

woodworm (pro) BM1: decreasing the VOC emission, due to usage, by 47.5%
leer- en meubelonderhoud
leather and furniture maintenance
• schoenen LO1: VOS-emissie t.g.v. gebruik verlagen met 10% 0%

shoes LO1: decreasing the VOC emission, due to usage, by 10%
• meubels LO4: VOS-emissie t.g.v. gebruik verlagen met 40% 100%

furniture LO4: Decreasing the VOC emission, due to usage, by 40%
kantoorartikelen KA1, KA2, KA3, KA4: VOS-emissie verlagen met 50% door VOS-gehalte 100%6)

office materials van viltstiften, markers, computer-cleaners, balpennen en correctie-
vloeistof te verlagen
KA1, KA2, KA3, KA4: decreasing the VOC emission by  50% through 
reduction of the VOC content of felt-tip pens, markers, computer cleaning 
agents, ball point pens and correction liquid

1) reeds in 1996 gerealiseerd, enige zekere maatregel binnen cosmetica
already achieved in 1996, sole certain measure within cosmetics

2) de emissie is na nieuw monitorings-onderzoek lager gebleken dan werd ingeschat
after carrying out a new monitoring study the emission was found to be lower than estimated

3) emissie is gestegen t.o.v. 1994
the emission has increased with regard to 1994

4) reeds in 1996 gerealiseerd
already achieved in 1996

5) het betreft hier garagebedrijven
applies to car repair shops

6) in 1997 werd geconstateerd, dat de emissie over het jaar 1990 waarschijnlijk te hoog was geschat. Er werden geen nieuwe 
maatregelen afgesproken, tenzij de emissie weer zou stijgen. De afgelopen jaren daalt de emissie nog steeds
in 1997 the emission for the year 1990 was found to be estimated probably too high. No new measures were agreed, unless the 
emission would increase again. In the past few years the emission has continuously shown a decreasing trend



Schoonmaakmiddelen
De -emissies door het gebruik van schoonmaakmidde-
len zijn gelijk gebleven. De gegevens zijn verzameld door
de , met uitzondering van de gegevens betreffende
wasbenzine. Over het jaar  zijn geen nieuwe gegevens
over de afzet van wasbenzine verzameld. De emissies van
wasbenzine voor  zijn gelijk gesteld aan die van . 
Binnen deze groep van producten is een aantal zekere
maatregelen geformuleerd. De doelstelling voor tapijtrei-
nigers is gehaald. Volgens de brancheorganisatie is de
productsamenstelling de laatste tijd aanzienlijk veranderd.
De zekere maatregel voor handenreinigers is niet geïmple-
menteerd. Volgens de  zijn de -gehalten van gara-
gezepen wel gedaald, maar het is onduidelijk hoeveel. 

Lijmen
De -emissies door het gebruik van lijmen zijn in 
verder gedaald. De gegevens worden verzameld door de
branchevereniging , en zijn gebaseerd op het verbruik
van . Aangezien door getroffen maatregelen zoals recy-
cling en naverbranding, bij met name industriële verbrui-
kers, de werkelijke emissie lager uitkomt, is hiervoor
gecorrigeerd. De verdere emissiereductie is met name
bereikt door de wet- en regelgeving die het gebruik van
-rijke lijmen door professionele vloerbedekking- en
parketleggers heeft verboden met ingang van januari
. Alle geformuleerde maatregelen zijn geïmplemen-
teerd. Het gemiddelde -gehalte in lijmen is gedaald
van ,% in  tot ,% in . Daarmee is de te
bereiken emissiereductie ruim gehaald.

Autoproducten
Voor het jaar  zijn geen nieuwe gegevens verzameld
over de emissies ten gevolge van het gebruik van auto-
producten. De emissies voor  zijn gelijk gesteld aan
die van . Uit eerder onderzoek is gebleken dat het
grootste deel van de emissies veroorzaakt wordt door het
gebruik van ruitensproeiervloeistof. Het gebruik van dit
product wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid
neerslag en de temperatuur in de winter. De geformu-
leerde maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd.

Bestrijdingsmiddelen
De -emissie ten gevolge van bestrijdingsmiddelen is
verder gedaald. Onder de hier weergegeven bestrijdings-
middelen vallen alleen de middelen tegen vliegende en
kruipende insecten en de professioneel gebruikte midde-
len tegen houtworm. In deze laatste groep heeft de afgelo-
pen  jaar volgens de producenten een beperkte ontwikke-
ling naar watergedragen producten plaatsgevonden. De
voor deze groep geformuleerde maatregel is grotendeels
geïmplementeerd. Voor de middelen tegen vliegende en
kruipende insecten is een voorwaardelijke maatregel gefor-
muleerd, die gezien de bereikte emissiereductie volledig is
geïmplementeerd. 

Cleaning Agents
 emissions from the use of cleaning agents
have not changed. The data were collected by the
, with the exception of the data on benzine.
In  no new data were collected on the sale of
benzine. The benzine emissions in  have
been placed on par with those in . 
For this group of products a number of certain
measures has been drawn up. The goal for carpet
cleaning agents has been achieved. According to
the branch organisation, the product composition
has changed considerably in recent years. The
certain measure for hand cleaning agents has not
been implemented. According to the , the 

contents of heavy-duty soaps have actually
decreased, but to which extent is unclear. 

Adhesives
The  emissions produced by the use of
adhesives have shown a further decrease in .
The data are collected by the branch
organisation , and are based on the use of
. Since the implementation of measures such
as recycling and incineration, especially by
industrial users, has resulted into an actual
emission which is lower, a correction has been
made. The additional emission reduction has
been achieved especially by legislation and
regulations which banned the use of high-

adhesives by professional carpet and parquet
layers, since January . All measures drawn
up have been implemented. The average 

content in adhesives has decreased from .% in
 to .% in , so that emission reduction
to be achieved has been amply reached.

Car Products
For , no new data were collected on
emissions resulting from the use of car products.
The emissions in  have therefore been
placed on par with those in .
A previous study showed that the majority of the
emissions is caused by the use of windscreen
cleaning fluid. The use of this product is largely
determined by precipitation quantities and
temperatures during winter. The measures which
were drawn up have been partially achieved.

Pesticides
 emissions due to the use of pesticides have
decreased further. The pesticides mentioned
here only include agents against flying and
crawling insects and professionally used agents
against woodworm. According to producers,
this last group has shown a limited development
towards water-based products during the past
five years. The measure drawn up for this group
has been largely implemented. 
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Voor de emissies van de overige bestrijdingsmiddelen,
zoals in de Bestrijdingsstrategie  () genoemd,
wordt een autonome daling verwacht. De emissies ten
gevolge van het gebruik van deze overige bestrijdingsmid-
delen zijn opgenomen bij de overige bronnen (zie ..).

Het gebruik van carbolineum is door het College
Toelating Bestrijdingsmiddelen toegelaten tot  april .
Voor een beperkt aantal toepassingen is de toelating
verlengd tot juli . Alternatieve middelen zijn vaak op
basis van bitumen in plaats van steenkoolteer, maar
bevatten nog steeds . De totale markt is waarschijnlijk
(enigszins) dalend, maar precieze gegevens daarover zijn
niet bekend. De emissie in  is daarom gelijk gesteld
met . Voor deze groep van producten is geen aparte
maatregel geformuleerd.

Leer- en meubelonderhoudsmiddelen
De emissie ten gevolge van het gebruik van leer- en
meubelonderhoudsmiddelen is in  gestegen ten
opzichte van . Dit wordt veroorzaakt door een stijging
bij de schoenonderhoudsproducten. De geformuleerde
maatregel is in deze deelsector niet gerealiseerd. De voor
de meubelonderhoudsproducten geformuleerde maatregel
is bijna volledig gerealiseerd. Wel moet worden aangege-
ven, dat de helft van de geënquêteerde bedrijven geen
recente informatie over -gehalten van producten kon
leveren en dat voor deze bedrijven cijfers uit  en 
zijn gebruikt.

Kantoorartikelen
Omdat de emissiegegevens met betrekking tot kantoor-
artikelen van vóór  weinig betrouwbaar zijn, is het
emissieverloop in die periode in figuur  met een stippel-
lijn weergegeven. Uit gegevens van de branche (Boleka)
over  blijkt dat de afzet van -houdende producten
nog steeds afneemt, ten voordele van -arme producten.
De emissies in  zijn derhalve licht gedaald. In 
werd geconstateerd dat de emissie over het jaar  waar-
schijnlijk te hoog was geschat. Er werden geen nieuwe
maatregelen afgesproken, tenzij de emissie weer zou stij-
gen. De afgelopen jaren laat de emissie nog steeds een
daling zien.

Conclusies HIIP
De implementatie van maatregelen binnen de broncate-
gorie huishoudelijke, institutionele en industriële produc-
ten geeft een variabel beeld; acht van de twaalf zekere
maatregelen zijn (vrijwel) volledig geïmplementeerd,
terwijl de implementatie van twee maatregelen niet van de
grond is gekomen. Van de overige twee maatregelen is de
implementatiegraad onbekend. Een opmerkelijke prestatie
is geleverd door de deelsector lijmen, waar alle maatrege-
len, ook de onzekere, zijn geïmplementeerd. 

With regard to agents against flying and
crawling insects a conditional measure has been
drawn up, which in view of the emission
reduction achieved, turns out to have been fully
implemented. The emissions due to the use of
other pesticides, as mentioned in the 

Control Strategy (), are expected to decrease
autonomously. The emissions from the use of
these pesticides are included in the category
other sources (see ..).

The Board for the Authorisation of Pesticides
has permitted the use of carbolineum until 
 April . A limited number of applications
received an extension permit until July .
Alternative products are often made from
bitumen instead of coal tar, but still contain s.
The total market is probably (slightly) decreasing,
but exact data are not available. The emissions in
 have therefore been placed on par with
those in . For this group of products no
separate measure has been drawn up.

Leather and Furniture Maintenance Products
The emissions from products for leather and
furniture maintenance increased in 

compared to , due to an increase found for
shoe maintenance products. The measure drawn
up has not been achieved for this sub-sector.
The measure drawn up for the furniture
maintenance products has been almost fully
achieved. Nevertheless, it should be stated that
% of the companies surveyed through
questionnaires could not provide recent
information about  contents of products
and that for these companies data have been
used from  and .

Office Materials
Because the emission data on office materials
from before  are somewhat unreliable, the
emission trend in this period is indicated in
figure  by dotted lines. Data on  provided
by the branch organisation (Boleka) show that
the sale of -containing products is still falling
in favour of low- products. As a result, the
emissions in  have slightly dropped. In 

it was found that the emission in the year 

was probably estimated too high. No new
measures were agreed, unless the emission would
increase again. In the past few years the emission
has continuously shown a decreasing trend.

Conclusions HIIP
The implementation of measures within the
source category household, institutional and
industrial products shows a variable picture;
eight out of the twelve certain measures have
been (almost) fully implemented, while the
implementation of two measures had not been
achieved. The implementation degree of the
other two measures is unknown. A remarkable
achievement has been accomplished by the
adhesives sub-sector, for which all measures, i.e.
also the uncertain measures, have been
implemented. 



3.2.7 Grafische industrie en 
verpakkingsdrukkerijen

In  zijn de overheid en de brancheorganisaties de
MilieuBeleidsOvereenkomst () Grafische Industrie en
Verpakkingsdrukkerijen aangegaan. Na de eerste evaluatie
over  is in het jaar  de  branchebreed geëvalu-
eerd, waarbij het jaar  als peiljaar voor de implemen-
tatie van maatregelen en de hiermee bereikte -emissie-
reductie is beschouwd. De in dit jaarverslag aangegeven
resultaten zijn hiervan afkomstig. Bij de evaluatie is vooral
gekeken naar de implementatiegraad van maatregelen. 
De bereikte emissiereductie is deels gebaseerd op emissie-
cijfers en deels berekend op basis van de mate waarin afge-
sproken maatregelen zijn ingevoerd. Daar waar uit de
evaluatie van  is gebleken, dat de implementatiegraad
van een maatregel in  hoger lag dan %, is deze maat-
regel in de evaluatie over  niet apart onderzocht. In deze
gevallen is de emissie gelijk gesteld aan de emissie van . 

In de figuren  en  is het emissieverloop voor de verschil-
lende sectoren binnen de grafische industrie weergegeven.

KWS 2000 Eindrappor tage/Final  Repor t InfoMil, juli/July 200245

90 93 94 95 96 97 98 99 00

V
O

S 
em

is
si

e 
(k

to
n/

ja
ar

) 
V

O
C

 e
m

is
si

on
 (

kt
on

ne
/y

ea
r)

9291

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

verpakkingsdrukkerijen (inkt/verdunner)
packaging printing (ink/dilutant)

illustratiediepdruk (inkt/verdunner) 
intaglio printing (ink/dilutant)

IPA (vellen offset)
IPA (sheet-fed offset)doel

goal
2000

figuur 22 emissieverloop grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen I
emission trends for the printing industry and packaging printing indusrty I

90 93 94 95 96 97 98 99 00

V
O

S 
em

is
si

e 
(k

to
n/

ja
ar

) V
O

C
 e

m
is

si
on

 (k
to

nn
e/

ye
ar

)

9291

2

1,5

1

0,5

0

schoonmaakmiddelen (algemeen)
cleaning agents (general)

overige drukprocessen
other printing processes 

zeefdrukkerijen (inkt/verdunner)
screen printing (ink/dilutant)

heatset rotatie (inkt/verdunner)
web offset with heatset (ink/dilutant)doel

goal
2000

figuur 23 emissieverloop grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen II
emission trends for the printing industry and packaging printing indusrty II

3.2.7 Printing Industry and
Packaging Printing Industry

In  the authorities and the branch organisations
have agreed upon drawing up an Environmental
Policy Agreement () for the Printing Industry
and Packaging Printing Companies. After a first
assessment carried out in , the  was
evaluated for the entire branch in , considering
 as reference year for the implementation of
measures and the  emission reduction thus
achieved. The results given in this Annual Report are
derived from this assessment. During the assessment,
special attention was paid to the implementation
degree of measures. The achieved emission reduction
was partly based on emission data and partly
calculated based on the extent to which measures
have been implemented. Whenever the assessment
of  indicated that the implementation degree of
a measure was higher than % in , this measure
was not examined in particular during the
assessment in . In these cases the emission was
equated to the emission of . 

Figures  and  show the emission trends for
the different sectors within the printing industry.



Offsetdruk: schoonmaakmiddelen
In het gebruik van aromaatvrije schoonmaakmiddelen is
er een duidelijke verschuiving van vluchtige naar minder
vluchtige middelen te zien; % van de afzet betreft 
-middelen, en %  en -middelen. Het gebruik van
Vegetable Cleaning Agents (’s) en hoogkokende kool-
waterstoffen () vertoont een dalende lijn (in 
samen nog slechts % van de afzet). Reden hiervoor is, dat
er inmiddels verbeterde K-middelen beschikbaar zijn.
Het gebruik van aromaathoudende schoonmaakmiddelen
is nog steeds niet helemaal uitgebannen. In totaal bevat
% van de schoonmaakmiddelen die door offsetbedrijven
worden gebruikt nog vluchtige mono-aromaten.
Het gebruik van di- en trichloormethaan was reeds gestopt
bij de start van de eerste evaluatie in .

Offsetdruk: IPA-reductie
In het jaar  zijn verschillende maatregelen ter beper-
king van het gebruik en de emissie van
isopropylalcohol () zeker gesteld. Deze maatregelen
hebben betrekking op het opstellen en uitvoeren van een
-reductieplan, de registratie van het -verbruik en de
concrete invulling van het begrip good housekeeping. Als
gevolg van deze maatregelen is tussen  en  een
trendbreuk zichtbaar en is voor het eerst sinds  een
daling van de -emissie te zien. 

Offsetdruk: rotatieoffset met heatset
In de evaluatie van de  zijn de maatregelen met
betrekking tot heatsetdrukken niet apart onderzocht
omdat in  reeds meer dan % van de grote bedrijven
( en inkt verbruik van meer dan  ton per jaar) die
rotatie-offset met heatset toepassen emissiereducerende
maatregelen had getroffen (naverbrander). De bedrijven
met een totaal verbruik van  en inkt van minder dan 
 ton per jaar waren verplicht bij vervanging van een
heatsetpers of droger emissiereducerende maatregelen te
treffen. Desondanks had al % van de vijf bedrijven in
 een emissiebeperkende maatregel genomen. De emis-
sie in  is gelijkgesteld aan de emissie in . 
De implementatiegraad aan het eind van het jaar  is
niet bekend, maar de restemissie in  is lager dan ,
kton en levert daarmee maar een relatief kleine bijdrage
aan het totaal voor de grafische industrie. 

Verpakkingsdruk
Verpakkingsdrukkerijen met een oplosmiddelengebruik
van meer dan  ton/jaar moesten vóór  maatregelen
hebben getroffen om de emissies terug te dringen. Uit de
evaluatie van de  blijkt, dat in  slechts de helft
(zeven) van deze bedrijven de vereiste maatregel heeft
ingevoerd, waarbij in alle gevallen de keuze is gemaakt
voor een naverbrandingsinstallatie. Hiermee is de
 doelstelling voor het jaar  niet bereikt. In
het evaluatierapport is echter ook aangegeven, dat per
november  van de overige zeven bedrijven er vier een
naverbrander hebben geïnstalleerd, één in  een naver-
brander gaat installeren en er één de activiteiten heeft
beëindigd. 

Offset: cleaning agents
The use of cleaning agents free of aromatic
compounds shows a clear shift from volatile
agents towards less volatile agents; % of the
sales concerns  agents, and % are  and 

agents. The use of Vegetable Cleaning Agents
(s) and high-boiling solvents () shows a
decreasing trend (in  they jointly only
represented % of the total turnover). This is
due to improved  agents, which have become
available. The use of cleaning agents that
contain aromatic compounds still has not been
completely banned. A total of % of the
cleaning agents used by offset companies still
contain volatile monoaromatic compounds.
The use of dichloromethane and
trichloromethane was brought to a halt at the
start of the first assessment in .

Offset: IPA reduction
In the year  various measures aimed at
reducing the use and the emission of isopropyl
alcohol () were made certain. These measures
regard drawing-up and implementation of an 

reduction plan, the registration of the use of 

and the actual interpretation of the concept of
good housekeeping. Due to these measures,
implemented between  and , a trend
breaking became visible and for the first time since
 a reduction of the  emission took place. 

Offset: web offset with heatset
During the  assessment the measures with
regard to heatset printing have not been studied
separately, because in  already more than %
of the major companies (with an  and ink use of
more than  tonne per year) which apply web
offset with heatset, had implemented emission
reduction measures (incinerator). Companies with
a total use of  and ink of less than  tonne per
year were obliged to implement emission
reduction measures at the substitution of a heatset
press or drying equipment. Nevertheless, already
% of the five companies in  had
implemented an emission reduction measure. The
emission in  has been equated to the emission
in . The implementation degree at the end of
the year  is unknown, but the residual
emission in  is lower than . ktonne and
thus provides but a relatively small contribution to
the total figure of the printing industry. 

Packaging printing
Packaging printing companies using more than
 tonne/year of solvents had to take measures
to reduce emissions before . The 

assessment shows that in  only % (seven)
of these companies had implemented the
required measure, and in all cases they had
opted for an incineration installation. Which
means that the  goal for the year 

was not achieved. However, the assessment
report also indicated that since November 

four out of the other seven companies have
installed an incinerator, one will install an
incinerator in  and one has terminated its
activities. 
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Het zevende bedrijf is overgeschakeld op oplosmiddelarme
systemen, maar haalt hiermee niet de benodigde emissie-
reductie. Voorafgaand aan de installatie van een naver-
brander, heeft een groot aantal bedrijven geprobeerd om
via overschakeling op oplosmiddelarme systemen de afge-
sproken emissiereductie te realiseren. Ook bij deze bedrij-
ven is het in maatregel a geformuleerde verliespercen-
tage echter niet haalbaar gebleken en is vervolgens
gekozen voor het implementeren van maatregel a
(naverbrander), waarmee wel aan de gevraagde emissie-
reductie voldaan kon worden. De maatregelen bij de zeven
genoemde bedrijven hebben geleid tot een reductie van de
emissie van , kton in  tot , kton ultimo .

De verpakkingsdrukkerijen met een oplosmiddelverbruik
van minder dan  ton/jaar moeten op grond van het
-beginsel hun oplosmiddelemissie reduceren.
Ondanks het feit, dat het hier een voorwaardelijke maat-
regel betreft, heeft % van de bedrijven maatregelen
getroffen. In nagenoeg alle gevallen wordt gekozen voor
overschakeling op oplosmiddelarme systemen. 

The seventh company has converted to low-
solvent systems, however it will not achieve the
required emission reduction. Previous to the
installation of an incinerator, a large number of
companies have tried to achieve the agreed
emission reduction through conversion to low-
solvent systems. However, at these companies
the percentage of losses drawn up in measure
a was not feasible and subsequently
implementing of measure a (incinerator)
was opted for, which sufficed to achieve the
required emission reduction. The measures for
the seven companies concerned have resulted
into an emission reduction from . ktonne in
 to . ktonne at the end of .

The packaging printing companies with a
solvent use of less than  tonne/year need to
reduce their solvent emissions according to the
 principle. In spite of the fact that it
concerns a conditional measure, % of the
companies have implemented measures. In
almost all cases a conversion to low-solvent
systems was opted for. 
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tabel 3.6 implementatie van zekere maatregelen binnen de grafische industrie en de verpakkingsdrukkerijen
implementation of certain measures within the printing industry and packaging printing indusrty

bron maatregel implementatiegraad
per 31-12-2000

source measure implementation degree
on 31-12-2000

illustratiediepdruk GI1: terugwinning van tolueen 100%1)

intaglio printing GI1: recovery of toluene
GI2: terugwinning tolueen met hoger rendement 67–100%
GI2: recovery of toluene with ahigher efficiency

verpakkingsdrukkerijen GI3a: naverbranding, oplosmiddelterugwinning, oplosmiddelarme 50%2)

packaging printing alternatieven
GI3a: incineration, solvent recovery, low-solvent alternatives
GI3b: vervanging perchloorethyleen 93%1)

GI3b: substitution perchloroethylene 
rotatieoffset GI4: nageschakelde techniek of andere droogtechniek 80%3)

web offset GI4: end-of-pipe technology or other drying technology
schoonmaakmiddelen GI7a: geen gebruik K1- en K2-middelen voor dagelijkse reiniging 80%4)

cleaning agents rubberdoek, plaat en inktrollen
G17a: no use of K1 and K2 agents for daily cleaning of blanket
cylinder, plate and ink rollers
GI7b: good housekeeping en registratie van ingekochte schoonmaak- onbekend
middelen per klasse
GI7b: good housekeeping and registration of purchased cleaning unknown
agents per category
GI7c: verbod di/trichloormethaan en vluchtige mono-aromaten5) aromaten:

offset 91%; zeefdruk 89%
di- en trichloormethaan: 
offset 100%

GI7c: ban on di/trichloromethane and volatile monoaromatic compounds5) aromatic compounds:
offset: 91%; screen printing 89%
di/trichloromethane: 
offset: 100%

1) reeds in 1996 bereikt
already achieved in 1996

2) eind 2001> 90%
at the end of 2001> 90%

3) bij de grote bedrijven reeds in 1996 bereikt
already achieved in 1996 by the major companies

4) 24% van de gebruike middelen zijn K1- en K2-middelen. 95% van de middelen wordt voor dagelijkse reiniging gebruikt
24% of the agents used are K1 and K2 agents. 95% of the agents are used for daily cleaning purposes

5) implementatiegraad verbod gebruik di- en trichloormethaan reeds in 1996 bereikt
implementation degree of ban on use of di/trichloromethane already achieved in 1996



Illustratiediepdruk
De illustratiediepdrukkerijen moesten in  de tolueen-
emissie hebben gereduceerd tot een maximaal verliesper-
centage van ,% (bedrijven waarvan de ruimteventilatie-
lucht over de terugwininstallatie wordt geleid) en %
(overige bedrijven). De verliespercentages van de drie
betrokken bedrijven waren ,%, ,% en ,%. Omdat
onduidelijk is binnen welke categorie het bedrijf met het
verliespercentage van ,% valt, is de implementatiegraad
niet met zekerheid vast te stellen; afhankelijk van de cate-
gorie-indeling is deze % of %. Uit de -evaluatie
volgt een gewogen gemiddelde van ,% voor het verlies-
percentage voor de hele illustratiediepdruk, waarmee voor
de sector als geheel het percentage van ,% dus ruim-
schoots gehaald wordt.

Zeefdruk: schoonmaakmiddelen
Ongeveer % van de totale afzet van in de zeefdruk toege-
paste reinigingsmiddelen bevat aromaten. Desondanks
heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van
het gebruik van vluchtige naar minder vluchtige midde-
len; % van de afzet betreft -middelen, %  en -
middelen en % overige middelen (’s,  en water-
gedragen). 

Zeefdruk: inkten
De binnen de zeefdruk gebruikte inkten vertonen een
duidelijke verschuiving van oplosmiddelhoudende inkt
naar -inkt en watergedragen inkt. In  bedroeg het
aandeel oplosmiddelhoudende inkten %, tegenover
% in het jaar . De verschuiving is met name te zien
bij het bedrukken van karton en papier (% van de
bedrijven gebruikt nog oplosmiddelhoudende inkt) en
textiel (%). Van de bedrijven die kunststof bedrukken
gebruikt nog % oplosmiddelhoudende inkt. 
Het gebruik van oplosmiddelarme inkten (-gehalte <
 gram/kg) op papier en karton met een gewicht van 
 g/m of meer èn bestemd voor binnentoepassingen is
met ingang van  januari  zeker gesteld. 

Conclusies grafische industrie
Binnen de broncategorie grafische industrie zijn de
verpakkingsdrukkerijen de belangrijke emittenten van
. De afgesproken (zekere) maatregelen zijn meer dan
twee jaar te laat uitgevoerd. Hierdoor is de doelemissie
voor het jaar  niet bereikt. In de jaren  en 
zal naar verwachting een groot gedeelte van de afgespro-
ken maatregelen worden getroffen, zodat de gewenste
emissiereductie, enigszins vertraagd, toch zal worden
benaderd. De implementatie van maatregelen bij de
overige grafische bedrijven zet gestaag door, mede door de
afspraken over maatregelen die in het kader van de 
met de bedrijfstak worden gemaakt. De vervangings-
regelingen die ter bestrijding van het Organisch Psycho-
syndroom in de Arbeidsomstandighedenwetgeving van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn
opgenomen, en gelijkluidende maatregelen bevatten,
spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Intaglio printing
The illustrative intaglio printing companies
needed to achieve a reduction of the toluene
emission in  to a maximum percentage of
losses of .% (companies in which ventilation
air from confined spaces is conducted through
the recovery installation) and % (other
companies). The percentages of losses of the
three companies involved were .%, .% and
.%. Since it is unclear under which category
the company with a percentage of losses of .%
falls, the implementation degree cannot be
determined with certainty; depending on the
way of categorising, this figure is % or %.
The  assessment shows a weighted average
of .% for the percentage of losses for the entire
illustration intaglio-printing category, meaning
that for the entire sector the percentage of .%
has been amply achieved.

Screen-printing: cleaning agents
About % of the total sales of cleaning agents
applied in screen-printing contain aromatic
compounds. Nevertheless, a clear shift has taken
place from the use of volatile agents towards less
volatile agents; % of the sales concern 

agents, %  and  agents and % concern
other agents (s,  and water-based agents). 

Screen-printing: inks
The inks used for screen printing show a clear
shift of solvent-based inks towards  inks and
water-based inks. In  the contribution of
solvent-based inks was %, versus % in
. The shift is especially clear for printing on
cardboard and paper (% of the companies
currently use solvent-based inks) and textile
(%). Amongst the companies that print on
plastics % currently use solvent-based inks. 
The use of low-solvent inks ( content < 
gram/kg) on paper and cardboard with a weight
of  g/m or more and intended for interior
applications has been made certain since
 January .

Conclusions printing industry
Within the source category of the printing
industry the packaging printing companies are
the principal  emission sources. The
(certain) measures agreed upon have been
implemented with a delay of more than two
years. Therefore, the goal for the year  has
not been achieved. In the years  and  a
large amount of the agreed measures will be
implemented as expected, so that the expected
emission reduction will be approached with a
slight delay. The implementation of measures at
the other printing companies is steadily
continued, partly due to the agreements on
measures that were made with the branch,
under the terms of the . The substitution
regulations aimed at controlling the Organic
Psycho Syndrome, which have been included in
the Occupational Health legislation of the
Ministry for Social Affairs and Employment,
and which contain similar measures, also play an
important role with regard to this issue.
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3.2.8 Houtverduurzaming

In figuur  is het emissieverloop voor de broncategorie
houtverduurzaming weergegeven. In  zijn geen
nieuwe gegevens verzameld. Voor deze broncategorie is de
doelemissie bereikt. 

Binnen de categorie houtverduurzaming werden binnen
het project  twee bronnen onderscheiden, te weten
creosoteerbedrijven (-emissie in : , kon) en de
strijk- en dompelmiddelen (-emissie in : , kton).
Voor beide bronnen zijn in het kader van  geen
specifieke maatregelen geformuleerd. De afzet van strijk- en
dompelmiddelen vertoonde bij het begin van  een
dusdanige autonome daling dat aanvullende maatregelen
niet nodig werden geacht. De reductie bij de creosoteerbe-
drijven moest bereikt worden door overschakeling op alter-
natieve olie, gecombineerd met wijzigingen in het verduur-
zamingsproces of de installatie. De uitvoering van deze
maatregelen werd gecoördineerd in het kader van het 
integrale beleid met betrekking tot houtverduurzamings-
middelen. De jaarlijkse inventarisatie van de emissie van
deze bronnen door het projectbureau  heeft geen
aanleiding gegeven tot het formuleren van extra maat-
regelen.

3.2.8 Wood Preserving

Figure  shows the emission trends for the
source category wood preserving. For , no
new data were collected. The ‘ goal’ has
been achieved for the source category wood
preserving.

Within the category of wood preserving, under 
the  project a distinction was made
between two sources, i.e. creosoting companies
( emission in : . ktonne) and brushing
and impregnating agents ( emission in :
. ktonne). For both sources no specific
measures have been drawn up under .
At the start of , sales of brushing and
impregnating agents showed such an
autonomous reduction that additional measures
were not considered necessary. The reduction at
the creosoting companies had to be achieved
through conversion to alternative oil, combined
with modifications in the preservation process
or the installation. The implementation of these
measures was co-ordinated under the integral
policy regarding wood preserving agents. The
yearly inventory of the emissions produced by
these sources, which is carried out by the
 project bureau, has given no
indication whatsoever for drawing up additional
measures.
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3.2.9 Rubber- en kunststofindustrie

In figuur  is het verloop van de emissies voor de verschil-
lende sectoren binnen de rubber- en kunststofindustrie
weergegeven. Tabel . geeft een overzicht van de implemen-
tatie van de zekere maatregelen binnen deze broncategorie.

Rubberindustrie
De -emissie door de rubberindustrie is ten opzichte
van  niet verder gedaald. De doelstelling voor het jaar
 is echter ruim gehaald. Voor de rubberindustrie was
voorzien in een autonome daling van emissies. Er zijn in
het kader van  dan ook geen maatregelen voor
deze broncategorie geformuleerd. 
De bedrijven die veel  uitstoten zijn er inmiddels in
geslaagd om voor belangrijke productieprocessen over te
schakelen op watergedragen producten. De overgang naar
watergedragen producten is echter technisch nog steeds
niet voor alle productieprocessen mogelijk. 

PVC-verwerkende industrie
De -emissie door de weekgemaakte -verwerkende
industrie is verder gedaald dan in de Bestrijdingsstrategie
werd verwacht. Maatregel  is volledig geïmplementeerd. 
Alle -leden die weekgemaakte  verwerken, beschik-
ten in  al over nageschakelde technieken. Verdere
reducties worden bereikt door overschakeling op waterge-
dragen producten. Deze trend zal zich ook de komende
jaren nog verder doorzetten. 

Polyesterharsverwerking
De styreenemissie van de polyesterharsverwerkende indus-
trie is licht gestegen. De emissie in  ligt daarmee iets
boven het doel voor deze sector. De maatregelen zijn
dusdanig geformuleerd (zoveel mogelijk toepassen van 
harsen dan wel gesloten technieken) dat het niet mogelijk
is de implementatiegraad aan te geven.
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3.2.9 Rubber and Plastics Industry

Figure  shows the emission trends for the
various sectors of the rubber and plastics
industry. Table . gives an overview of the
implementation of certain measures within this
source category.

Rubber Industry
The  emission produced by the rubber
industry has not decreased any further,
compared to . However, the goal for the
year  has been amply achieved. An
autonomous emission reduction was foreseen
for the rubber industry. Therefore, under
 no measures have been drawn up for
this source category. 
The companies with a relatively high level of
 emissions have managed to switch to water-
based products in key production processes. The
transition to water-based products is
technologically still not possible for all
production processes.

PVC processing Industry
The  emissions produced by the softened-
 processing industry has decreased further
than was expected in the Control Strategy. The
measure  has been fully implemented. 
All  members which process softened 

already had end-of-pipe technology in .
Further reductions are achieved through
conversion to water-based products. This trend
will continue during the coming years. 

Polyester-processing Industry
Styrene emissions from the polyester processing
industry have slightly increased. Thus the
emission in  slightly exceeds the goal for
this sector. The measures have been drawn up in
such a way (applying as much as possible 

resins or closed techniques) that it is not
possible to indicate the implementation degree.



Maatregel  (gebruik van -harsen) is volgens de
branche voor grootste deel ingevoerd. Maatregel 
(-harsen in mechanisch kritische toepassingen) wordt
wel steeds meer ingevoerd, maar het gebruik van harsen
met een laag styreengehalte zet nog niet echt door. Eén
van de redenen hiervoor is de hogere prijs van deze
producten.
Maatregel  (het toepassen van gesloten-maltechnieken)
wordt versneld geïmplementeerd. Dit heeft vooral te
maken met de hogere eisen die aan de sterkte van een
product worden gesteld; het proces met een gesloten mal
is beter beheersbaar dan de open-mal-techniek, waardoor
een betere productkwaliteit kan worden gegarandeerd.
Het is niet mogelijk om hier een implementatiegraad aan
te geven.

Polystyreenproductie
De emissie van de -fabricage is verder gedaald in 
en komt ruimschoots uit onder het beoogde doel uit de
Bestrijdingsstrategie. Wat betreft de implementatiegraad
van de maatregelen  en  (verminderen hoeveelheid
blaasmiddel door recyclen polystyreenafval) kan gezegd
worden, dat door alle bedrijven in meer of mindere mate
rest- gerecycled wordt. De totale hoeveelheid gerecy-
cled  bedraagt circa %.
Daarnaast wordt door vier bedrijven pentaan afgevangen
en verbrand (). Bij de meeste bedrijven zijn de moge-
lijkheden onderzocht om procesgeïntegreerde naverbran-
ding toe te passen. Er zijn nog enkele bedrijven waar nog
geen procesgeïntegreerde naverbranding is gerealiseerd
terwijl dit mogelijk wel toepasbaar is.

Conclusies rubber- en kunststofindustrie
Van een tweetal belangrijke zekere maatregelen (met grote
invloed op de emissie) is de implementatiegraad %. 
De emissiereductie als gevolg van deze maatregelen was
groter dan verwacht. De gegevens over de implementatie-
graad van overige maatregelen zijn gebrekkig. De bereikte
-emissie ligt onder de doelemissie.

According to the branch, the measure  (use of
-resins) has been largely implemented. The
measure  (use of  resins in mechanically
critical applications) has been progressively
implemented, but the use of resins with a low
styrene content still keeps lagging behind. One of
the reasons is the higher price of these products.
The implementation of the measure  (the
application of closed moulding techniques) has
accelerated. This is particularly related to the
higher requirements that apply to the product
strength; the closed moulding process is better
controllable than the open moulding technique,
so that a higher product quality can be
guaranteed. It is not possible to indicate the
implementation degree in this report.

Production of polystyrene
The emission resulting from the production of
 has further decreased in  and is far below
the goal in the Control Strategy. With regard to
the implementation degree of the measures 

and  (decreasing the volume of blowing agent
through recycling of polystyrene waste) it can be
stated that all companies recycle residual  to a
larger or smaller extent. The total volume of
recycled  is approximately %.
Moreover, four companies recover and incinerate
pentane (). At most companies the feasibility
has been studied in order to apply process-
integrated incineration. So far, some companies
have not implemented process-integrated
incineration, though this could be achievable.

Conclusions Rubber and Plastics Industry
Two important certain measures (with a large
influence on the emissions) show an implementation
degree of %. The emission reduction due to these
measures was larger than expected. The data available
with regard to the implementation degree of the
other measures are deficient. The achieved 

emission is below the ‘ goal’.

KWS 2000 Eindrappor tage/Final  Repor t InfoMil, juli/July 200251

•

tabel 3.7 implementatie van zekere maatregelen binnen de rubber- en kunststofindustrie
implementation of certain measures within the rubber and plastics industry

bron maatregel implementatiegraad
per 31-12-2000

source measure implementation degree
on 31-12-2000

PVC-verwerkende industrie RK1: naverbranding of gelijkwaardige voorziening 100%1)

rubber and plastics industry RK1: incineration or similar facility
polyesterharsverwerking RK2: toepassen LSE harsen grotendeels gerealiseerd2)

polyester processing industry RK2: applying LSE resins largely achieved2)

RK4: toepassen van gesloten-maltechnieken onbekend2)

RK4: applying closed moulding techniques unknown2)

fabricage van EPS RK6: recyclen polystyreenafval 100%3)

production of EPS RK6: recycling of polystyrene waste
RK8: procesgeïntegreerde naverbranding deels gerealiseerd3)

RK8: process integrated incineration partly achieved3)

1) gerealiseerde emissiereductie is 89% ten opzichte van emissie in 2000 zonder maatregelen
the emission reduction achieved is 89% compared to the  emission in 2000 without implementation of measures

2) gerealiseerde emissiereductie voor RK2 en RK4 samen is 59% ten opzichte van emissie in 2000 zonder maatregelen
the emission reduction achieved for both RK2 and RK4 is 59% compared to the emission in 2000 without implementation of measures

3) gerealiseerde emissiereductie voor RK6 en RK8 samen is 70% ten opzichte van emissie in 2000 zonder maatregelen
the emission reduction achieved for both RK6 and RK8 is 70% compared to the emission in 2000 without implementation of measures



3.2.10 Verwerking van sojabonen en 
olie- en vethoudende zaden

De schommelingen in de emissies ten gevolge van de
verwerking van sojabonen en olie- en vethoudende zaden
(zie figuur ) worden veroorzaakt door de moeilijke
beheersbaarheid van het verwerkingsproces. Tijdens inci-
denten kunnen relatief grote hoeveelheden hexaan vrijko-
men. Daarnaast heeft de variatie in origine en kwaliteit
van bonen en zaden invloed op de hoeveelheid gebruikte
hexaan. In  zijn ten opzichte van  minder zaden
en bonen verwerkt, terwijl de gebruikte hoeveelheid
hexaan gestegen is. De emissiefactor (in kg hexaan per ton
zaad/bonen) is daarmee licht gestegen. De beoogde emis-
siereductie van de maatregel is niet volledig gehaald. 
De branche wil benadrukken dat de inschatting die in
 gedaan is, namelijk dat de afname van de emissiefac-
tor tot , kg hexaan/ton zaad in  als zeker kon
worden beschouwd, in de praktijk door diverse ontwikke-
lingen is tegengevallen. De belangrijkste oorzaak hiervoor
ligt in de veranderingen in de aard en samenstelling van de
natuurlijke grondstoffen, waarbij het toenemende gebruik
van genetisch gemodificeerde bonen een grote rol speelt.

Conclusies verwerking van sojabonen en olie- 
en vethoudende zaden
De sector bestaat uit vier bedrijven, waarvan er één in
 de activiteiten heeft beëindigd. Twee bedrijven
voldoen aan het gestelde in de maatregel (verlagen van de
emissiefactor naar , kg hexaan per ton verwerkte
zaden). Van één van deze bedrijven is in  nieuwe
apparatuur in gebruik genomen, waardoor de emissie-
factor verder zal dalen. Het vierde bedrijf voldoet niet. 
Dit laatste bedrijf heeft verouderde apparatuur en zal naar
verwachting in  de poorten sluiten. 

3.2.10 Processing of Soy Beans and 
Adipose Seeds

Emission fluctuations as a result of the
processing of soy beans and adipose seeds (see
figure ) are due to the fact that the process is
difficult to control. Incidents may cause
relatively large amounts of hexane to be released.
In addition, the variation in origin and quality
of beans and seeds has an influence on the
amount of hexane used. In , less soy beans
and seeds were processed than in , although
the amount of hexane used has increased.
Consequently, the emission factor (in kg hexane
per tonne seed/beans) has slightly increased. The
intended emission reduction of the measure has
not been fully achieved. 
The branch wants to emphasise that the estimate
done in , implying that the decrease of the
emission factor to . kg hexane/tonne seed
could be considered certain in , in practice
turned out to be disappointing due to several
developments. The main reason lies in the
changes which have occurred in the nature and
composition of natural raw materials, in which
the increasing use of genetically modified beans
plays an important role.

Conclusions Processing of Soy Beans and
Adipose Seeds
The sector consists of four companies, of which
one has terminated its activities in . Two
companies meet the requirements of the
measure (i.e. decreasing the emission factor to
. kg hexane per tonne processed seeds). One
of these companies started to use new
equipment in  so that the emission factor
will decrease further. The fourth company is not
satisfactory, using outdated equipment and it is
expected to close down in . 
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figuur 26 emissieverloop en emissiefactor verwerking soja bonen en zaden
emission trends and emission factor for the processing of soy beans and seeds



3.2.11 Textielindustrie

De -emissies door de textiel- en tapijtindustrie worden
in figuur  gegeven. In  is reeds vastgesteld dat het
reductieplan van  voor deze broncategorie uitge-
voerd was. In  zijn geen nieuwe gegevens verzameld.

3.2.12 Autohandel

Het verloop van de emissies ten gevolge van het deconserve-
ren met -houdende middelen wordt gegeven in figuur .
In  is de laatste fabrikant opgehouden met het conser-
veren van auto’s, waardoor deconservering met -
houdende middelen niet meer plaatsvindt. De emissie van
 is daarom naar nul gedaald en daarmee is de maatregel
volledig geïmplementeerd. 

3.2.11 Textile Industry

 emissions from the textile and carpet
industry are given in figure . As early as ,
it was established that the  reduction
plan for this source category had been carried
out. No new data were collected in .

3.2.12 Car Retailing

The emission trends resulting from the removal
of the preserving layers of cars with -
containing agents are given in figure .
In  the one importer that removed preserving
layers on cars using -containing agents
discontinued this activity. Therefore  emissions
from this source dropped to zero resulting in
complete implementation of the measure.
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3.2.13 Bloemenververijen

Het emissieverloop voor de broncategorie bloemenververijen
is geschetst in figuur . Tabel . geeft een overzicht van de
implementatie van maatregelen bij de bloemenververijen.
Met uitzondering van het verven van groene bladeren zijn de
maatregelen volledig uitgevoerd. Vooral voor het verven van
groen blad in de kleuren goud, zilver en brons lijken nog
geen oplosmiddelarme producten beschikbaar te zijn. Deze
activiteit is meestal seizoensgebonden (Kerstmis). Er zijn
over  geen nieuwe emissiecijfers verzameld.
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emission trends for the flower dyeing business

3.2.13 Flower Dyeing Business

The emission trends for the source category
flower dyeing businesses are shown in figure .
Table . gives an overview of the
implementation of measures within the flower
dyeing business. With the exception of the
measures relating to the dyeing of green leaves,
all measures have been fully implemented. For
dyeing green leaves in the colours gold, silver and
bronze in particular, it seems that no low-solvent
products are as yet available. This activity tends
to be seasonal (Christmas). For , no new
emission figures were collected.

•

tabel 3.8 implementatie van zekere maatregelen bij de bloemververijen
implementation of certain measures within the flower dyeing business

bron maatregel implementatiegraad
per 31-12-2000

source measure implementation degree
on 31-12-2000

bloemververijen BV1: droogbloemen verven met watergedragen verfbaden- 100%1)

flower dyeing businesses BV1: dried flowers dyed with water-based dye baths
BV2, BV3, BV4: snijbloemen met watergedragen verven 100%1)

BV2, BV3, BV4: cut flowers with water-based dyes
BV5: groene bladeren met watergedragen verfbaden deels gerealiseerd2)

BV5: green leaves with water-based dye baths partly achieved2)

1) reeds in 1996 gerealiseerd
already achieved in 1996

2) voor verven van groene bladeren met goud, zilver en bronskleur zijn nog geen oplosmiddelarme producten beschikbaar
for dyeing green leaves with gold, silver and bronze colours still no low-solvent products are available



3.2.14 Overige bronnen

In de figuren  en  wordt een overzicht gegeven van het
emissieverloop van de overige bronnen. Voor deze bron-
nen zijn geen maatregelen geformuleerd. In onderstaande
tekst zijn de autonome ontwikkelingen beschreven.

Winning, transport en distributie van aardgas
De emissies bij de winning, transport en distributie van
aardgas vertonen een dalende lijn. Vanwege het gebruik
van een andere informatiebron voor de gegevens over de
gasafzet zijn de methaanemissies door distributie en trans-
port vanaf  bijgesteld. De uit de methaanemissies
afgeleide -emissies zijn daarmee ook bijgesteld ten
opzichte van het vorige jaarverslag. Maatregelen voor
emissiereductie zijn voornamelijk gericht op het beperken
van de hoeveelheid afgeblazen gas bij de gaswinning en
vernieuwing en onderhoud van het leidingennet. 

3.2.14 Other Sources

Figures  and  give an overview of the
emission trends for other sources. For these
sources no measures were drawn up. In this
section the autonomous developments are
described.

Extraction, distribution and transport of 
natural gas 
The emissions from the extraction, distribution
and transport of natural gas are trending
downwards. Due to the use of another information
source for collecting data on gas sales the methane
emissions during distribution and transport have
been adjusted since . Therefore, the 

emissions derived from the methane emissions
have also been adjusted with regard to the previous
Annual Report. The emission reduction measures
are primarily aimed at reducing the volume of gas
blown off during the recovery of gas and renewal
and maintenance of the mains system. 
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Gegevens zijn ontleend aan de schattingen die hierom-
trent gemaakt zijn voor de Emissiemonitor (emissie- en
afvaljaarrapportage van /, , , ).
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe vaststellings-
methode van de winningsemissies waarin gedetailleerde,
door de branche verzamelde, data worden gebruikt om te
komen tot een landelijk totaal.

Basismetaal
De basismetaalindustrie heeft een groot aandeel in de
‘overige bronnen metaalindustrie’. De andere bijdragen
zijn van de ijzergieterijen en de coating van vacuümbui-
zen. In de gieterij-industrie vinden -emissies plaats ten
gevolge van het gebruik van isopropylalcohol () als
oplosmiddel en verdunningsmiddel voor de gebruikte
coatings. In  heeft, door de overschakeling op water-
gedragen coatings bij een grote gieterij, bij deze bron een
emissiereductie van  ton plaatsgevonden.

Chemische wasserijen
Voor de chemische wasserijen heeft  Reinigings-
technieken in  geconstateerd dat binnen de particu-
liere wasserijen een langzame verschuiving plaatsvindt van
reinigen met tetrachlooretheen () naar natreiniging en
het gebruik van hoogkokende koolwaterstoffen. In het
jaar  is hierover geen extra informatie beschikbaar
gekomen, reden waarom de emissie in  gelijk gesteld
is aan die van .

Anti-roest behandeling
Voor de anti-roest behandeling is bij gebrek aan meer
recente gegevens uitgegaan van een prognose voor 
die in  reeds is gedaan. 

Leerindustrie
De emissie van de leerindustrie over  is lager dan
verwacht werd in de Bestrijdingsstrategie. Uit onderzoek
in  bleek, dat in de leerindustrie in  % van de
bedrijven was overgeschakeld op oplosmiddelarme lakken
en efficiëntere applicatiemethoden. Er worden alleen nog
oplosmiddelrijke lakken gebruikt voor speciale toepassin-
gen. Dit gebruik is minder dan % van het totaal lak-
gebruik.

Tankautoreiniging
In  had de Stuurgroep  een maatregel vastge-
steld, met als doel de emissie van  bij tankautoreini-
gingsbedrijven terug te dringen. Deze maatregel was
volgens de brancheorganisatie  niet algemeen toepas-
baar, omdat de huidige werkwijze bij tankautoreinigings-
bedrijven meestal sterk afwijkt van de werkwijze waarop
de maatregel destijds was gebaseerd. Een en ander was
naar aanleiding van een in  en  door een
subwerkgroep van de Commissie Integraal Waterbeheer
uitgevoerde integrale bedrijfstakstudie Tankautoreiniging
aan de orde gekomen. In  heeft  onderzoek uitge-
voerd naar -emissies binnen de tankautoreinigings-
branche. Op basis van dit onderzoek heeft het ministerie
van , samen met InfoMil en in overleg met de bran-
che een aantal alternatieve maatregelen geformuleerd,
welke door de Stuurgroep  zijn vastgesteld. 

The data have been derived from the estimates
made on this subject for the Emission Monitor
(annual report of /, , , ,
on emission and waste). At the moment a new
method is being worked out which will use
detailed emission data collected by the branch in
order to determine a national total amount. 

Basic Metal
Basic metal plays a large role in ‘other sources -
metal industry’. The other contributing portions
are from iron foundries and the coating of
vacuum tubes. In the foundry industry 

emissions occur due to the use of isopropyl
alcohol () as a solvent and thinner for the
coatings used. The complete conversion to water-
based coatings of one large foundry resulted in an
emission reduction of  tonnes in .

Chemical Laundries
At the chemical laundries,  Cleaning
Techniques/Cleaning techniques has concluded
in  that the private laundries are showing a
slow shift from cleaning with
tetrachloroethylene to wet washing and the use
of high-boiling solvents. In the year  no
additional information has become available, so
that the emission in  has been equated to
the emission data for .

Anti-rust treatment
Due to a lack of more recent data, the anti-
corrosive treatment data were based on a
prognosis for  that had been made in . 

Leather Industry
The emission produced by the leather industry in
 is lower than was expected in the Control
Strategy. A study carried out in  showed that
in that same year % of the companies within
the leather industry had converted to low-solvent
varnishes and more efficient application methods.
High-solvent varnishes are only still used for
special applications. Its use contributes to less
than % of the total varnish use.

Tank Lorry Cleaning 
In  the  Steering group laid down a
measure to reduce the  emissions from tank
lorry cleaning companies. According to the
branch organisation , this measure is not
generally applicable, due to the current practice
of tank lorry cleaning companies, which is
usually very different from the practice on
which this measure was based originally. An
integral branch study on Tank Lorry Cleaning
carried out in  and  by a Commission
Integral Water Management sub-working group
brought these matters under discussion. In 

 carried out a study on the  emissions in
the tank lorry cleaning branch. Based on this
study the Ministry of , together with
InfoMil and in consultation with the branch,
formulated a number of alternative measures,
which were laid down by the  Steering
Group. 
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Deze maatregelen zijn als bijzondere regeling in  in de
NeR opgenomen. Over de implementatie van deze maat-
regelen is nog niets bekend.

3.3 Conclusies

NMP3-doelstelling
In het  is als doel voor het project  gesteld
een reductie van de -emissies – van aan het project
deelnemende doelgroepen – van ten minste % in het
jaar  ten opzichte van . De totale emissie van 
in  afkomstig van deze doelgroepen bedroeg  kton.
Dit komt overeen met een reductie van % ten opzichte
van de officieel vastgestelde emissie in  ( kton).
Geconcludeerd kan worden dat de -doelstelling voor
het project  is gehaald.

Implementatie
In  hebben de deelnemende brancheorganisaties aan
het Overlegorgaan  van / toegezegd zich sterk
te maken voor uitvoering van het reductie- en implemen-
tatieplan, opgenomen in de Bestrijdingsstrategie van het
project . De beste manier om te meten of de
deelnemende bedrijven deze toezegging waar hebben
gemaakt is te kijken naar de mate waarin -maat-
regelen uiteindelijk in praktijk gebracht zijn. Uit het gede-
tailleerde overzicht van de implementatie van maatregelen
blijkt dat niet alle zekere maatregelen zijn uitgevoerd en de
voorwaardelijke maatregelen soms volledig, soms niet en
soms gedeeltelijk toegepast zijn. Helaas is niet mogelijk
gebleken dit voor alle maatregelen na te gaan. Voor onge-
veer % van de zekere maatregelen is het mogelijk geble-
ken om een goede schatting te doen ten aanzien van de
invoeringsgraad. De gemiddelde invoeringsgraad van deze
groep maatregelen is %. Hieruit kan algemeen gecon-
cludeerd worden dat de implementatie van de zekere
maatregelen redelijk goed is verlopen. Per broncategorie
zijn de bereikte resultaten echter wisselend.

Emissiereductie
Het gerealiseerde -emissieniveau in  is in deze
eindrapportage getoetst aan twee referentiewaarden:
doelemissie en streefwaarde. 
De doelemissie is het ingeschatte -emissieniveau na
volledige uitvoering van alle maatregelen die op  januari
 de status ‘zeker’ hadden. De streefwaarde is geba-
seerd op de volledige uitvoering van alle maatregelen die
op  januari  de status ‘zeker’ of ‘voorwaardelijk’
hadden. De streefwaarde is bij de start van het project
 vastgelegd.
Voor de totale -emissie van alle broncategorieën
tezamen kan geconcludeerd worden dat de doelemissie
gerealiseerd is, maar de streefwaarde niet gehaald is.

These measures were incorporated in the NeR
of  as a special regulation. With regard to
the implementation of these measures nothing is
known as yet.

3.3 Conclusions

NMP3-objective
Under the  project the  has set a
target reduction of  emissions, for the target
groups of the project - of at least % in the year
 compared to . The total emission of
 produced by these target groups was 

ktonne in . This corresponds with a
reduction of % compared to the emission
officially determined in  ( ktonne). The
conclusion can be drawn that the -objective
for the  project has been achieved.

Implementation
In  the participating branch organisations have
committed themselves before the Consultative
Body of / on  to labour for achieving
the reduction and implementation plan which was
included in the Control Strategy of the 

project. The best way of assessing whether the
participating companies have lived up to this
commitment, is to consider to which extent the
 measures have been eventually put into
practice. The detailed overview of the
implementation of measures shows that not all
certain measures have been implemented and that
the conditional measures have been applied in
some cases to a full extent, in some cases not at all,
and in some cases only partially. Unfortunately it
has not been feasible to examine all measures with
regard to this issue. For approximately % of the
certain measures it has been feasible to make a fair
estimate with regard to the implementation
degree. The average implementation degree of this
group of measures is %. Therefore, a general
conclusion can be drawn that the implementation
of the certain measures has been carried out fairly
well. However, per source category the results
achieved are varying.

Emission reduction
In this final report the achieved  emission
level for  has been tested against two
reference values: the goal and the target value. 
The goal is the estimated  emission level
after full implementation of all measures that
had the status ‘certain’ on  January . The
target value is based on the full implementation
of all measures which had the status ‘certain’ or
‘conditional’ on  January . The target
value has been laid down at the start of the
 project.
Regarding the total  emission of all source
categories together it can be concluded that the
goal has been achieved, while the target value
has not been achieved.
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Ondanks dat de zekere maatregelen niet voor % zijn
geïmplementeerd, is de doelemissie wel gehaald. Dit
wordt mogelijk veroorzaakt doordat een aantal zekere
maatregelen meer emissiereductie heeft opgeleverd dan
verwacht, autonome ontwikkelingen gunstiger zijn dan
verwacht en omdat er ook emissiereductie is bereikt door
het implementeren van voorwaardelijke maatregelen. 
Eén van de oorzaken voor het niet halen van de streef-
waarde is dat de hoeveelheid maatregelen die zeker is
gesteld gedurende het project is tegengevallen ten opzichte
van wat bij het begin van het project werd verwacht.

Betrouwbaarheid
De in deze rapportage gepresenteerde getallen zijn omge-
ven met een bepaalde onzekerheid. Deze onzekerheid
wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal
bedrijven binnen bepaalde broncategorieën, waardoor de
emissies hiervan deels gebaseerd zijn op schattingen. Voor
deze schattingen zijn echter gedurende het project consis-
tente methoden gehanteerd. Daarnaast spelen wijzigingen
in de manier van gegevensverzameling tijdens de looptijd
van het project een rol bij de onzekerheid. Deze wijzigin-
gen zijn tijdens het project zoveel mogelijk met terug-
werkende kracht doorgevoerd. Daarom kan gesteld worden
dat, met uitzondering van de broncategorie verf, het emis-
sieverloop tijdens de looptijd van het project (vanaf )
een redelijk betrouwbaar beeld oplevert. Voor de broncate-
gorie verf geldt dit voor het emissieverloop vanaf .

Evaluatie
Terugkijkend op de werkwijze die tijdens het project
 gehanteerd is, kan het volgende gezegd worden:
• Halverwege de jaren ’ – de beginperiode van het -

beleid – waren de precieze mogelijkheden voor emissie-
reductie bij de vele uiteenlopende bronnen van  niet
bekend. De aanpak via  sloot daar goed bij
aan. Het project was één van de eerste gelegenheden om
het bedrijfsleven op grote schaal bij het milieubeleid te
betrekken. Gezien de positieve resultaten en de positieve
ervaringen van diverse betrokkenen (zie de recente
Voorlopige evaluatie ) kan geconcludeerd
worden dat de consensusaanpak goed gewerkt heeft.
Deze wijze van werken heeft later ook zijn weg gevon-
den in het bedrijfstakoverleg inzake het doelgroepbeleid
industrie.

• Minder positieve ervaringen zijn er waar ingrijpende
maatregelen (vooral qua kosten) te laat werden inge-
voerd, omdat afspraken niet op individueel bedrijfsni-
veau zijn gemaakt.

• Een belangrijk obstakel binnen  is de monito-
ring van resultaten gebleken. Achteraf moet worden
geconstateerd dat hierover in het project onvoldoende
afspraken zijn gemaakt en dat de gemaakte afspraken in
veel gevallen ontoereikend zijn gebleken. 
Het verdient daarom aanbeveling om bij het vervolg op
het project  extra aandacht te besteden aan de
afspraken die ten aanzien van de monitoring van -
emissies gemaakt worden. 

Although the certain measures have not been
implemented for %, the goal has been
achieved. This is possibly due to a number of
certain measures which have resulted into a
larger emission reduction than expected, as well
as autonomous developments which are more
beneficial than expected and due to an emission
reduction which has been achieved through the
implementation of conditional measures. 
One of the reasons for not achieving the target
value is that the number of measures which were
made certain during the project has been
disappointing compared to the expectations at
the beginning of the project.

Reliability
The figures given in this report are connected to
an uncertainty. This uncertainty is primarily
caused by the large number of companies falling
under determined source categories, so that the
emissions involved are partly based on estimates.
However, regarding these estimates, consistent
methods have been used during the project.
Moreover, modifications in the manner of
compiling data in the course of the project play a
role in this uncertainty. During the project these
modifications have been extrapolated retroactively
as much as possible. Therefore, it can be
concluded that, with exception of the source
category paint, the emission trends in the course
of the project (since ) show a reasonably
reliable picture. For the source category paint this
applies to the emission trends since .

Evaluation
Considering the method used during the
 project, we state that:
• Halfway through the ’s – the initial period of

the  policy - the exact feasibility of emission
reduction at the many different sources of 

was unknown. The approach of 

linked up well with this situation. The project
offered one of the first opportunities to involve
on a large scale the trade and industry into the
environmental policy. In view of the positive
results and the positive experiences of several
parties involved (see the recent 

Interim Assessment) it can be concluded that
the consensus approach has worked well. This
method of working has been subsequently
extended to the branch consultations on the
target group policy with regard to the industry.

• Less positive experiences were reported with
regard to far-reaching measures (especially as
for costs) which showed a delay in their
implementation, due to agreements not having
been made on an individual company level.

• An important obstacle within  turned
out to be the monitoring of results. With
hindsight it needs to be stated that during the
project insufficient agreements have been made
and that the agreements made showed to be
insufficient in many cases. Therefore, it is
advisable, during the continuation of the
 project, to pay extra attention to the
agreements drawn up with regard to the
monitoring of  emissions. 
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Hierbij is vooral van belang dat de emissiecijfers vergelijk-
baar blijven met de vastgestelde referentiewaarde. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de manier van gegevensverza-
meling niet aangepast kan worden aan voortschrijdende
inzichten, tenzij de referentiewaarde hiervoor ook gecor-
rigeerd kan worden. Daarnaast zal meer aandacht moeten
worden besteed aan die gebieden waar de -emissies
niet goed bekend zijn, zoals de bedrijfstakken met grote
aantallen bedrijven.

• Misschien vanzelfsprekend is de constatering dat de
consensus aanpak vooral goed werkte voor het toepassen
van relatief eenvoudige en meer eenduidige maatrege-
len. Naarmate de opbrengst van maatregelen kleiner
werd, en de afhankelijkheid van andere factoren (zoals
buitenlands beleid) groter, werd het samenspel op vrij-
willige basis echter lastiger. In de laatste jaren van
 is het steeds moeilijker gebleken nieuwe maat-
regelen af te spreken en onzekere of voorwaardelijke
maatregelen zeker te stellen. Deze ervaring is door het
kabinet vertaald in het standpunt dat het project
 na  niet in bestaande vorm voortgezet zal
worden (zie ). Deze conclusie van het kabinet
wordt door de projectorganisatie van  onder-
schreven. 
Ten aanzien van toekomstige convenanten is in het
 is gesteld dat de opzet en begeleiding zodanig
moet zijn, dat partijen elkaar beter en meer aan kunnen
spreken op de voortgang. Dit betekent dat er aan het
instrument eisen worden gesteld met betrekking tot het
commitment van deelnemende partijen, afrekenbaar-
heid van gemaakte afspraken, monitoring van de resul-
taten en de mogelijkheid om uitvoering van gemaakte
afspraken te handhaven.

• Tot slot is de daadwerkelijke invoering van veel maatre-
gelen tot stand gekomen doordat de vrijwillige afspra-
ken voor een groot deel niet vrijblijvend waren. Het
bevoegd gezag moest de als zeker bestempelde maatrege-
len opnemen in de vergunning. De zekere en een
gedeelte van de voorwaardelijke maatregelen uit het
reductieplan zijn inmiddels – voor zover van toepassing
op milieuvergunningsplichtige bedrijven – verankerd in
de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht. Voor een aantal
sectoren met grote aantallen, gelijksoortige, bedrijven
zijn -maatregelen opgenomen in zogenaamde
.-v’s. Voor deze bedrijven is de vergunningplicht
opgeheven en gelden algemene regels. 
De opname van -maatregelen in vergunningen
en v’s heeft een positieve bijdrage geleverd aan het
halen van de doelen en hierdoor zullen deze maatregelen
in de toekomst ook bijdragen aan verdere emissiereduc-
tie. Goede en tijdige voorlichting aan het bevoegd gezag
heeft een essentiële rol gespeeld bij dit succes.

With regard to this issue it is especially
important that the emission data remain
comparable with the reference value
determined. This implies for instance that the
manner of compiling data cannot be adjusted
to advancing insights, unless the reference value
can be corrected accordingly. Furthermore,
more attention will have to be paid to those
areas for which the  emissions are not well
known, such as branches that include large
numbers of companies.

• The following statement probably speaks for
itself, namely that the consensus approach has
worked especially well for the application of the
relatively simple and more unambiguous
measures. However, the more the returns of the
measures grew smaller and the more the
dependence of other factors (such as foreign
policy) grew larger, the more difficult became
the implementation of concerted actions on a
voluntary basis. In the last years of  it
turned out to be progressively difficult to agree
upon new measures and to make that uncertain
or conditional measures became certain. The
government has translated this experience into
the viewpoint that after the year  the
 project will not be continued in the
current form (see ). This conclusion
drawn by the government is endorsed by the
 project organisation. 
With regard to future covenants it has been
laid down in the  that approach and
supervision should be such that the parties
concerned can call each other to account
better and more efficiently with regard to the
progress made. This means that requirements
will be set for the instrument used regarding
the commitment of participating parties, the
accountability regarding the agreements made,
monitoring of the results and the possibility of
enforcing the implementation of agreements.

• To conclude, the actual implementation of
many measures has been achieved due to the
fact that the agreements on a voluntary basis
for a large part were not free of obligation. The
competent authorities had to include the
measures denominated certain into the
corresponding licence. Meanwhile, the certain
measures and part of the conditional measures
included in the reduction plan – insofar as they
apply to companies needing to receive an
environmental licence - were laid down in the
Dutch Emission Guideline for Air (NeR). For
a number of sectors that include large numbers
of similar companies, -measures have
been included in . Decrees. With regard to
these companies the licence obligation has
been removed, and general rules will apply. 
The insertion of -measures in
licences and Decrees has made a positive
contribution to achieving the targets, so that
in the future these measures will also
contribute to a further emission reduction.
Adequate and timely information to the
competent authorities has played an essential
role in achieving this success.
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4.1 Nationaal

Het VOS-beleid van na 2000
Het project  is op  december  afgerond.
Het einde van  betekent echter niet het einde van
het -beleid, integendeel: reductie van -emissies is
van groot milieuhygiënisch belang. Bij de totstandkoming
van het -beleid van na , een proces dat eind
 in volle gang is, spelen de ervaringen die met
 zijn opgedaan een belangrijke rol. Zo neemt het
overleg met het bedrijfsleven, dat in het project 
centraal stond, weer een belangrijke plaats in. In het -
beleid van na  spelen de volgende aspecten een rol.
• Vastleggen van  afspraken: de afspraken met

betrekking tot -emissies uit inrichtingen zijn vastge-
legd in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). Het
gaat hierbij om de zekere maatregelen en de voorwaar-
delijke maatregelen, waarvan de voorwaarden op lokaal
niveau kunnen worden ingevuld. Naast het gebruiken
van de NeR als kader voor het -beleid, zijn de afge-
sproken -maatregelen opgenomen in de hand-
en werkboeken die in het kader van het Doelgroepbe-
leid Milieu en Industrie zijn opgesteld. Tevens zijn
 maatregelen vastgelegd in de diverse .
v’s (zie bijlage ).

• Internationale wet- en regelgeving: zie paragraaf .:
Internationaal.

• -emissiedoelstelling : in het  is voor het
jaar  een nationale emissiedoelstelling opgenomen
van  kton ( kton in geval van het tot stand komen
van een Europese richtlijn voor -houdende produc-
ten). Deze doelstelling geldt als inspanningsverplichting
en is uitgesplitst naar emissietaakstellingen per doel-
groep. Voor de industrie betekent dit een taakstelling
van ongeveer % reductie t.o.v. van de emisisies in
. De doelstelling uit het  is onder meer geba-
seerd op de resultaten van het in  uitgevoerde -
reductiepotentieelonderzoek. In dit onderzoek, dat het
ministerie van  samen met het bedrijfsleven heeft
laten uitvoeren, is voor alle sectoren het technisch
mogelijke reductiepotentieel voor  geïnventari-
seerd, inclusief kosten en eventuele randvoorwaarden en
onzekerheden. Het resultaat van deze studie is gebruikt
bij de ‘Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen’. In
deze evaluatie is bekeken welke nationale doelstellingen
voor de emissie van  (en x,  en ) in 
mogelijk zijn tegen welke kosten en randvoorwaarden. 
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VOC Policy after 
the Year 2000 and
International
Developments

4.1 National

VOC policy after the year 2000
The  project has been completed on 
December . However, the completion of
 does not imply the end of the 

policy, on the contrary: the reduction of 

emissions is very important with regard to
environmental protection. During the process of
drawing up the  policy after , being
in full progress at the end of , the experiences
of  play an important role. The
consultation with trade and industry, which
played a central role within the  project,
will again play an important role. In the 

policy after  the following aspects play a role.
• Laying down the  agreements: the

agreements with regard to  emissions
produced by institutions are laid down in the
Netherlands Emission Guidelines for Air
(NeR). This concerns the certain measures
and the conditional measures for which the
conditions can be specified on a local level.
Besides the use of the NeR as a framework for
the  policy, the agreed  measures
have been included in the manuals and
schemes which have been drawn up with
regard to the Target Group Policy for the
Environment and Industry. 

measures have also been laid down in the
various . Decrees (see annex ).

• International legislation and regulations: see
section .: International.

•  emission objective in : the 

includes a national emission objective of 

ktonne ( ktonne in case of the formulation
of a European directive on -containing
products) for the year . This objective
implies an obligation of commitment and
making efforts, and has been categorised
according to target emissions per target
group. For the industry this implies a target of
approximately % reduction compared to
the emissions produced in . The
objective included in the  has been
partly based on the results of the study on the
 reduction potential, which was carried
out in . 

VOS-beleid na KWS2000 en 4 internationale ontwikkelingen



• Beleidsinstrumenten: over het beleidsinstrumentarium,
waarmee de -taakstelling ingevuld kan worden is
in de Stuurgroep  afgesproken om in ieder geval tot
en met  door te gaan met het huidige instrumenta-
rium (’s, vergunningenspoor e.d.). Als met het
huidig beleidsinstrumentarium de taakstelling niet
(geheel) gehaald wordt, ziet de Stuurgroep emissiehan-
del als het aanvullende instrument om het niet gereali-
seerde deel van de % taakstelling alsnog te behalen.
Teneinde te verzekeren dat het instrument van -
emissiehandel tijdig gereed is wordt het parallel aan de
inzet van het huidig instrumentarium ontwikkeld,
waarbij zo veel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij
x-emissiehandel opdat er maximale synergie ontstaat.
Deze afspraken zijn geaccordeerd door de minister van
.

• Overig beleid ten aanzien van -emissies: het -
beleid van na  sluit aan bij beleid dat vanuit andere
invalshoeken is of wordt geformuleerd. Een voorbeeld
hiervan is het beleid ten aanzien van de bestrijding van
het Organisch Psychosyndroom (), dat door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al is
en nog verder wordt ontwikkeld (zie bijlage ). 

Oplosmiddelenbesluit
Op  april  is het Besluit houdende regels inzake het
beperken van de emissie van vluchtige organische stoffen
bij het gebruik van organische oplosmiddelen (kortweg
het Oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn
milieubeheer) van kracht geworden. Hiermee heeft
Nederland de Europese Oplosmiddelenrichtlijn van 
geïmplementeerd in nationale wetgeving. 

Het doel van het Oplosmiddelenbesluit (Staatsblad ,
) is de emissie van vluchtige organische stoffen () bij
twintig industriële activiteiten te voorkomen of te vermin-
deren door het vaststellen van emissie-eisen. Deze twintig
activiteiten overlappen gedeeltelijk de sectoren waarover
binnen  afspraken zijn gemaakt.
Naast het Oplosmiddelenbesluit is ook de Regeling oplos-
middelenboekhouding en metingen -emissies (Staats-
courant ,  augustus ) van kracht. In deze
ministeriële regeling zijn de onderwerpen meten en
controleren van emissies en het opstellen van een oplos-
middelenboekhouding verder uitgewerkt. 

In this study, commissioned by the Ministry
of  and the trade and industry, an
inventory was made for all sectors with regard
to the technically feasible reduction potential
for , including costs, potential limiting
conditions and uncertainties. The result of
this study was used for the ‘Assessment of the
acidification targets’. This assessment
considered which national objectives will be
feasible in , with regard to  emissions
(as well as x,  and ), including costs
and limiting conditions. 

• Policy instruments: with regard to the set of
policy instruments for specifying the 

targets, the  Steering Group has agreed to
continue using the current set of instruments
(s, licensing trail etc.) in any case until
 inclusive. If the target will not be (fully)
achieved through the current set of policy
instruments, the Steering Group considers the
emission trade as an additional instrument in
order to achieve the part of the % target
which will not have been achieved. In order to
ensure that the instrument of the  emission
trade will be ready on time, it is developed
simultaneously with the implementation of the
current set of instruments, linking up as much
as possible with the x emission trade, so that
a maximum synergy arises. These agreements
have been granted by the minister of .

• Other policies with regard to  emissions:
the  policy developed after  links up
with policies drawn up from other angles, e.g.
the policy with regard to controlling the
Organic Psycho Syndrome (), developed
by the Ministry for Social Affairs and
Employment (see annex ). 

Decree on Solvents
On  April , the Decree including rules for
reducing the emission of volatile organic
compounds during usage of organic solvents has
come into effect (abbreviated as the Decree on
Solvents regarding conversion of / directive
for environmental protection). Hereby the
Netherlands has implemented the  Directive
on Solvents of  in its national legislation. 

The target of the Decree on Solvents (Staatsblad
, ) is to prevent or to reduce the emission
of volatile organic compounds () resulting
from twenty industrial activities, through the
determination of emission requirements. These
twenty activities show a partial overlap with the
sectors that were included within the 

agreements.
Besides the Decree on Solvents, the Ministerial
Decision on the solvent management plan and
on the  emission measurements
(Staatscourant ,  August ) is also
effective. In this Ministerial Decision the issues
of measuring and monitoring emissions and of
drawing up an solvent management plan have
been further elaborated. 
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4.2 Internationaal

Zowel in - als in /-verband is en wordt beleid
geformuleerd met als doel de emissies van  te vermin-
deren. Het in internationaal verband afgesproken beleid
heeft in de meeste gevallen een verplichtend karakter voor
de individuele lidstaten. Hierna volgen de belangrijkste
onderdelen van het internationale -beleid.

Verfrichtlijn
Eind november  is in -verband het eerste concept
van een Europese richtlijn voor -houdende producten
besproken. In dit concept zijn eisen opgenomen voor
bouw- en doe-het-zelfverven, systemen voor staalconserve-
ring, autoschadeherstelproducten en reinigings- en ontvet-
tingsmiddelen. De lidstaten hebben ingestemd met de
ontwikkeling van een productenrichtlijn en beschouwen
de voorgestelde producteisen als een goede basis voor
verdere discussie. Alle partijen hebben de mogelijkheid te
reageren op de voorgestelde waarden, waarbij met name
het standpunt van de verfindustrie met betrekking tot de
kwaliteit van oplosmiddelarme verven belangrijk is. In
 zal het overleg worden voortgezet. 

Verzuringsstrategie in UN/ECE- en EU-verband
Binnen de United Nations Economic Commission for
Europe (/) hebben  landen, waaronder alle -
lidstaten, afspraken gemaakt over emissieplafonds voor
 (het Gothenburg-protocol). In de Milieuraad van
 juni  zijn de -lidstaten nationale emissiepla-
fonds overeengekomen (de -richtlijn). De emissie-
plafonds hebben betrekking op het thema verzuring.
Onder dit thema vallen ook effecten van vermesting en
ozonvorming, zodat eveneens emissies van  worden
meegenomen, naast x,  en . De -emissiepla-
fonds van het Gothenburg-protocol ( kton) en de -
richtlijn ( kton, een aanscherping dus van de /
afspraak) vormen een bovengrens voor de nationale
inspanningen. Bij het vaststellen van de emissieplafonds is
gebruik gemaakt van modelberekeningen waarin een
effectgerichte benadering, gekoppeld aan kostenoptimali-
satie, is gehanteerd. 

Dochterrichtlijn Ozon
In het kader van het thema verzuring is ook de dochter-
richtlijn Ozon van belang. Daarover is in oktober  in
de Milieuraad van de  een gemeenschappelijk stand-
punt bereikt. In deze richtlijn zijn streefwaarden voor
ozon vastgesteld die in  zoveel mogelijk moeten
worden gehaald, en lange termijndoelstellingen (op het
niveau van de advieswaarden van de World Health Orga-
nisation voor ozon) waaraan nog geen jaartal voor realisa-
tie is gekoppeld. Op grond van de modelberekeningen die
in het kader van de -richtlijn zijn uitgevoerd, is de
verwachting dat de streefwaarden in het algemeen in heel
Europa haalbaar zijn met de -richtlijn opgenomen
emissieplafonds voor x en .

4.2 International

Both the  and the / have been
developing policies, and still are doing so, aimed
at decreasing the  emissions. The policy
agreed upon on an international level is, in most
cases, compulsory for the individual member
states. The most important parts of the
international  policy are given below.

Paint Directive
At the end of November  the first draft of a
European directive for -containing products
has been discussed at an  level. This draft
includes requirements for construction paints
and do-it-yourself paints, steel preservation
systems, car repair products and cleaning and
degreasing agents. The member states have
agreed with the development of a product
directive and consider the proposed product
requirements to be a sound basis for further
discussions. All parties have the possibility to
comment on the values proposed, while the
viewpoint of the paint industry regarding the
quality of low-solvent paints is of special interest.
The consultation will be continued in . 

Acidification strategy in the UN-ECE and 
the EU
Within the United Nations Economic
Commission for Europe (/),  countries
including all  member states have made
agreements on the emission ceilings for 

(the Gothenburg protocol). During the 

Environmental Council on  June  the 

member states have agreed upon national
emission ceilings (the  directive). The
emission ceilings concern the issue of
acidification. The issue of acidification also
includes the impact of eutrophication and ozone
formation, so that in addition to x,  and
,  emissions will also be taken into
account. The  emission ceilings included in
the Gothenburg protocol ( ktonne) and the
 directive ( ktonne, being an accentuation
of the / agreement) form a ceiling value
for the national efforts. The emission ceilings
are based on model calculations using an effect-
oriented approach coupled to cost optimisation.

Subsidiary Directive on Ozone
In the context of the acidification strategy the
Subsidiary Directive for Ozone is also
important. In October  the 

Environment Council reached a common
viewpoint. This directive laid down the target
values for ozone for  and the long-term
targets (on the level of the World Health
Organisation recommended values for ozone)
for which a date of achievement has not been
stated yet. Given the aforementioned model
calculations, the target values are expected to be
generally feasible throughout Europe with the
emission ceilings for x and  proposed in
the draft  directive.
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Bijlage 1
Overzicht van alle maatregelen en 
hun implementatiegraad op 31-12-2000
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Leeswijzer bijlage 1

In de volgende tabel is een toelichting gegeven op de inhoud van de 
verschillende kolommen die in deze bijlage voorkomen.

Kolom Toelichting
Broncategorie De broncategorie zoals gedefinieerd in de Bestrijdingsstrategie KWS2000 1992-2000 

(BS 1992–2000) of in de Herziene Bestrijdingsstrategie HIIP 1997.
Activiteit Een omschrijving van de activiteit waarvoor de betreffende maatregel geldt.
Maatregel Omschrijving van de maatregel met bijbehorende 

KWS2000-nummering; afkomstig uit de BS1992–2000, de herziene Bestrijdingsstrategie
HIIP 1997 of het Handboek Milieumaatregelen Grafische Industrie en
Verpakkingsdrukkerijen (MBO).

Status De status van de maatregel aan het eind van het project KWS2000 tenzij anders
aangegeven. De status is zeker (Z), voorwaardelijk (V) of onzeker (O).

Emissie zonder In deze kolom staat de ingeschatte emissie in het jaar 2000, in de situatie dat de 
maatregel(en) betreffende maatregel(en) niet is/zijn getroffen (Bron: BS 1992–2000 en HIIP 1997).
Ingeschatte emissie In deze kolom staat de ingeschatte emissie in het jaar 2000, in de situatie dat de

betreffende maatregel(en) wel is/zijn getroffen (Bron: BS 1992–2000 en HIIP 1997).
Feitelijke emissie In deze kolom staat het resultaat van de monitoring van de emissies van de KWS2000-

broncategoriën in het jaar 2000.
Gerealiseerde In deze kolom staat de feitelijk gerealiseerde emissiereductie in het jaar 2000 ten 
emissiereductie opzichte van de situatie zonder maatregelen in procenten uitgedrukt.
Implementatie zie toelichting in tekst, of:
maatregel Wanneer informatie over implementatiegraad bekend is, geeft het percentage weer voor

welk percentage de afgesproken maatregel is gerealiseerd.
Wanneer er geen informatie over feitelijke implementatie van maatregelen bekend is, is in
sommige gevallen de implementatiegraad afgeleid van de feitelijke emissiereductie.
Voor het opstellen van dit jaarverslag zijn de basiscijfers voor deze tabel gecontroleerd.
Hierdoor is het mogelijk, dat de in dit jaarverslag weergegeven percentages voor de
implementatiegraad van de maatregelen afwijken van degene die in de Voorlopige
evaluatie staan weergegeven. 

Marktaandeel De kolommen met betrekking tot het marktaandeel (specifiek voor verftoepassingen, met 
oplosmiddelarm uitzondering van de houten meubelindustrie) spreken voor zich.
Implementatie Daar waar een maatregel is geformuleerd als een te behalen
maatregel in geval marktaandeel van oplosmiddelarme producten is de 
van marktaandeel implementatiegraad berekend door de feitelijke toename van
oplosmiddelarm het marktaandeel te vergelijken met de beoogde toename. 

Een fictief voorbeeld: 
De maatregel luidde: ‘het vergroten van het marktaandeel van 10% tot 40%’ 
(een beoogde toename van 30%).
Het marktaandeel in 2000 bedroeg 25% (een bereikte toename van 15%)
De implementatiegraad is dus 15%/30% = 50%.

gebruikte afkortingen  n.b.: niet bekend
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Aardolieketen:
Raffinaderijen en
ruwe olieterminals

Aardolieketen: 
Raffinaderijen

Aardolieketen:
Benzinedistributie-
keten

Aardolieketen:
Benzinetank-
stations7)

Opslag van vloeistoffen met
een dampspanning groter
dan 1kPa in vast-daktanks,
met uitzondering van
benzine

Opslag van vloeistoffen met
een dampspanning groter
dan 1kPa, met uitzondering
van benzine, in drijvend-
daktanks

Het beladen van lichters met
vluchtige vloeistoffen, zoals
nafta, benzinecomponenten
en ruwe olie.

Het beladen van zeeschepen
met vluchtige vloeistoffen

Het beladen van
tankwagens en ketelwagens
met vluchtige vloeistoffen,
zoals ruwe olie, nafta e.d.
met uitzondering van
kerosine en benzine

Productie, menging, opslag
en verlading van vluchtige
vloeistoffen

Beladen van tankauto’s en
ketelwagens

Opslag bij benzinedepots

Het vullen van ondergrondse
benzineopslagtanks

Het vullen van benzinetanks
van auto’s met benzine

RT1: Het reduceren van de vul- en adem-
verliezen van vast-daktanks met 70–90%
door middel van het aanbrengen van
inwendig drijvende dekken of gelijkwaardige
voorzieningen bij tanks voor de opslag van
vloeistoffen met een dampspanning, bij
opslagtemperatuur, groter dan 1 kPa.

RT2: Het vervangen, dan wel voorzien van een
secundaire afdichting, van primaire afdichtingen
(seals) te bereiken dat de spleetbreedte over ten
minste 95% van de omtrek van het dak niet
meer bedraagt dan 3,2 mm.

RT3: Het condenseren of op andere wijze
terugwinnen of vernietigen (met inachtneming
van de samenhang in de benzineketen) van
vrijkomende dampen als gevolg van de
belading van lichters met vluchtige vloeistoffen,
zoals ruwe olie, nafta, etc, op steigers waar een
dampverwerkingsinstallatie (DVI) aanwezig is
(bijvoorbeeld op steigers waar een DVI verplicht
is in het kader van de benzineregeling).

RT4: Het condenseren of op andere wijze
terugwinnen of vernietigen (met inachtneming
van de samenhang in de benzineketen) van
vrijkomende dampen als gevolg van belading
van zeeschepen met vluchtige vloeistoffen.

RT5: Het condenseren of op andere wijze
terugwinnen of vernietigen (met inachtneming
van de samenhang in de benzineketen) van
vrijkomende dampen als gevolg van belading
van tankwagens en ketelwagens met vluchtige
vloeistoffen, zoals ruwe olie, nafta e.d.

RT6: Het opstellen en uitvoeren van een
programma van intensieve controle en
onderhoud bij diffuse bronnen van emissies,
zoals pompen, afsluiters en het schoonmaken
van tanks.

BK1: Het condenseren of op andere wijze
terugwinnen (met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen) of
vernietigen van vrijkomende dampen als
gevolg van lading van tankwagens bij
benzinedepots.

BK2: Het reduceren van de vul- en
adememissies van vast dak-tanks door het
aanbrengen van inwendig drijvende dekken
of gelijkwaardige voorzieningen bij tanks
voor de opslag van benzine.

BS1: Het toepassen van dampretourleidingen
bij het vullen van ondergrondse benzine-
opslagtanks, waardoor vrijkomende
benzinedampen worden teruggevoerd naar
de beladende tankauto’s.

BS2: Het bestrijden van de emissies van
benzinedampen en morsverliezen bij het
vullen van benzinetanks van auto’s door het
toepassen van dampretourleidingen bij de
vulslangen, waardoor vrijkomende
benzinedampen worden teruggevoerd naar
de benzine-opslagtank.

Z

Z

Z

V

Z

Z

Z

Z

Z

Z

8,1

3,2

5,2

7,9

10

1,8

0,3

4,2

0,8

1,6

1,7

0,6

4,7

1,0

2,1

79%

81%

9%

87%

79%

92%1)

84%2)

86%3)

0%

100%

100%4)

90%5)
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) 96% in 2003.
2) 100% in 2005.
3) Eén bedrijf heeft slechts incidentele belading van lichters en dus geen DVI.
4) Alle raffinaderijen (en 4 terminals) hebben een programma van onderhoud en controle.
5) Implementatie van de maatregel is een inschatting van de branche.
6) De grotere bedrijven hebben deze maatregel geïmplementeerd.
7) Benzinetankstations voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, die niet bestemd zijn voor de openbare verkoop van benzine aan derden en, 

indien het tankstation is opgericht voor 1 juli 1995, waarvan de doorzet aan benzine meer bedraagt dan 500 m3 per jaar.
8) Volgens stichting CoFiZe en VNPI.
9) Op basis van onderzoek door Inspectie Milieuhygiëne.
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1) Met de Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB) is een convenant gesloten over de aanpak van emissies naar lucht. 
Met niet-VOTOB-leden, die ook opslagcapaciteit verhuren zijn afspraken gemaakt afgeleid van dit convenant.

2) Op grond van Evaluatie VOTOB-convenant, uitloop van invoering maatregelen tot 2003 vanwege Europese Benzinerichtlijn.
3) Voor de chemie geldt, dat er geen informatie is over de implementatiegraad; alleen emissiegegevens per maatregel zijn bekend.

De implementatiegraad van de maatregel is afgeleid van de emissies.

Aardolieketen:
Op- en overslag1)

Chemische Industrie

Opslag van vloeistoffen, met
een dampspanning groter
dan 1kPa, met uitzondering
van benzine

Opslag van vluchtige
organische stoffen in vast-
daktanks

Opslag van vluchtige
organische stoffen in
drijvend-daktanks

Beladingsemissies

Puntbronnen

Overige bronnen

VOTOB1: Het realiseren van een
emissiereductie door maatregelen die
uiteenvallen in toepassing van efficiëntere
seals en diverse maatregelen ten aanzien van
emissies uit vast-daktanks en
beladingemissies.

CH1a: Het reduceren van de vul- en
ademverliezen van vast-daktanks met
70–90% door middel van het aanbrengen
van inwendig drijvende dekken of
gelijkwaardige voorzieningen bij tanks van
50 m3 of meer voor de opslag van
vloeistoffen met een dampspanning groter
dan 1 kPa bij opslagtemperatuur.

CH1b: Het vervangen, dan wel voorzien van
een secundaire afdichting, van primaire
afdichtingen (seals) teneinde te bereiken dat
de spleetbreedte over ten minste 95% van de
omtrek van het dak niet meer bedraagt dan
3,2 mm.

CH1c: Het terugwinnen of vernietigen van bij
belading vrijkomende vluchtige organische
stoffen met een dampspanning groter dan 
1 kPa bij beladingstemperatuur.

CH2/3: Het bestrijden van emissies van
puntbronnen waarin de concentraties van
gasvormige organische stoffen hoger zijn dan
0,5 gewichtsprocent (circa 6,5 g/m3) met
nageschakelde apparatuur volgens de stand
der techniek.

CH4: Het bestrijden van emissies van
puntbronnen waarin de concentraties van
gasvormige organische stoffen liggen tussen
0,5 en 0,05 gewichtsprocent (circa 6,5 tot
0,65 g/m3) met nageschakelde apparatuur
volgens de stand der techniek.

CH5/6: Het bestrijden van emissies van
puntbronnen waarin de concentraties van
gasvormige organische stoffen liggen tussen
0,05 en 0,005 gewichtsprocent (circa 0,65
tot 0,065 g/m3) in een stroom met een
volumedebiet van 50.000 m3/uur of meer
met nageschakelde apparatuur volgens de
stand der techniek.

CH7a: Het opstellen en uitvoeren van een
programma van intensieve controle en
onderhoud bij en waar nodig vervanging van
kleppen, afsluiters e.d. ter bestrijding van
lekverliezen uit procesapparatuur.

CH7b: Het toepassen van verschillende
bestrijdingsmaatregelen bij overige diffuse
emissies.

CH7c: Het toepassen van verschillende
bestrijdingsmaatregelen bij incidentele
emissies.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie
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Grafische Industrie:
Schoonmaak-
middelen

Grafische Industrie:
Illustratiediepdruk 
(> 100 ton/jaar)

Grafische Industrie:
Verpakkings-
drukkerijen

Alle activiteiten waar
schoonmaak- en/of
verdunningsmiddelen
worden gebruikt

Rotatie-offset en vellenoffset:
Reinigen van de apparatuur

Hoogdruk, rotatie-offset en
vellen-offset: Reinigen van de
apparatuur

Illustratiediepdrukproces

Drukken, lakken, lamineren
(>150 ton/jaar)

Drukken, lakken, lamineren
(<150 ton/jaar)

GI7c (MBO 80.5, 120.1 en 140.5)
Schoonmaakmiddelen en
verdunningsmiddelen die di/trichloormethaan
en/of vluchtige mono-aromaten bevatten
mogen niet worden gebruikt.

GI 7b (MBO 120.21 en 220.9)
Good housekeeping maatregelen.

GI7b (MBO 140.3c)
Registratie van ingekochte
schoonmaakmiddelen per klasse.

GI7a (MBO 140.3B)
Voor de dagelijkse reiniging van rubberdoek,
plaat en inktrollen mogen geen K1- of K2-
middelen worden gebruikt.

GI7a (MBO 140.4)
Bij voorkeur: het gebruik van niet-vluchtige
schoonmaakmiddelen zoals HBS (High
Boiling Solvents) en VCA’s (Vegetable
Cleaning Agents).

GI1 (MBO 220.1 t/m 220.6)
Reductie van de tolueenemissie naar de lucht
tot een maximaal verliespercentage van:4)

10% voor categorie 1 bedrijven in 1994
15% voor categorie 2 bedrijven in 1994
15% voor categorie 3 bedrijven in 1996

GI2 (MBO 220.7)
Reductie van de tolueenemissie naar de lucht
tot een maximaal verliespercentage van:4)

8,5% in 2000 voor categorie 1 bedrijven 
12% in 2000 voor categorie 2 en 3 bedrijven

GI3a1 (MBO 240.1)
In verpakkingsdrukkerijen waar de emissie
van oplosmiddelen hoofdzakelijk beperkt
wordt door naverbranding, mag het verlies
aan oplosmiddelen berekend over de periode
van een jaar niet meer bedragen dan 15%
van de ‘fictieve input’.

GI3a2 (MBO 240.2)
In verpakkingsdrukkerijen waar de emissie
van oplosmiddelen hoofdzakelijk beperkt
wordt door terugwinning, mag het verlies aan
oplosmiddelen berekend over de periode van
een jaar niet meer bedragen dan 17,5% van
de ‘fictieve input’.

GI3a3 (MBO 240.3)
In verpakkingsdrukkerijen waar geen
nageschakelde techniek wordt toegepast en
de emissie van oplosmiddelen dan ook
hoofdzakelijk beperkt wordt door gebruik van
oplosmiddelarme inkten, lakken of lijmen,
mag het verlies aan oplosmiddelen berekend
over de periode van een jaar niet meer
bedragen dan 20% van de ‘fictieve input’.

GI3a4 (MBO 240.1 t/m 240.3)
Bij een oplosmiddelverbruik < 150 ton per
jaar: maximaal verlies aan oplosmiddelen en
methode van oplosmiddelreductie afhankelijk
van emissie en bedrijfssituatie.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Offset: 91% van de middelen aromaatvrij, 100% van de middelen vrij van di- en trichloormethaan 
Zeefdruk: 89% van de middelen aromaatvrij.

2) 24% van de middelen is nog K1/K2. 95% van de middelen wordt voor dagelijkse reiniging gebruikt.
3) 6% van de afzet aan de offset is HBS en VCA.
4) Categorie 1 = ruimteventilatie over terugwininstallatie; categorie 2 = ingekapselde persen; categorie 3 = overige bedrijven.
5) Er is één bedrijf met een verlies van 8,8%. Onduidelijk is binnen welke categorie deze valt. Bij categorie 1 is de implementatie 67%, 

bij categorie 2 of 3 100%.
6) Aan het eind van 2001 is de implementatiegraad > 90%.
7) Vrijwel in alle gevallen overschakeling op oplosmiddelarme systemen.
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Grafische Industrie:
Verpakkings-
drukkerijen

Grafische Industrie:
Rotatieoffset met
heatset

Grafische Industrie:
Vellenoffset

Grafische Industrie:
Zeefdruk

Vervaardiging van
flexovormen

Heatset-drukken 
(IPA- + inktverbruik >= 45
ton/jaar)

Heatset-drukken 
(IPA- + inktverbruik < 45
ton/jaar)

Offset drukken

Zeefdrukken op papier en
karton met een gewicht van
135 g/m2 en zwaarder én
bestemd voor
binnentoepassingen

Zeefdruk op overige
substraten en toepassingen

GI3b (MBO 80.1)
Het gebruik van perchloorethyleen als
uitwasmiddel voor flexovormen is verboden.
Het vervangend uitwasmiddel mag geen
vluchtige mono-aromatische of
gehalogeneerde koolwaterstoffen dan wel
prioritaire stoffen voor lucht bevatten.

GI3c (MBO 80.2 en 80.3)
Het beperken van de verdamping van
oplosmiddelen uit de uitspoelapparatuur door
middel van good housekeeping maatregelen.

GI4a (MBO 180.1)
Bestrijding van de emissie door de drooglucht
van alle heatsetpersen te reinigen met een
nageschakelde techniek.

GI4b (MBO 180.2)
Bij vervanging van een heatsetpers of droger,
drooglucht van de betreffende pers reinigen
met een nageschakelde techniek of het
toepassen van een andere droogtechniek.

GI5 (MBO 140.5a)
Het verlagen van de IPA-concentratie in het
vochtwater door het treffen van good-
housekeeping maatregelen aan de pers.

GI5 (MBO 140.5b)
Onnodige verdamping van IPA voorkomen
door het gesloten houden van
vochtwaterreservoirs en emballage met IPA.

GI5 (MBO 140.5c)
Het opstellen en uitvoeren van een IPA-
reductieplan, gericht op verdere reductie 
van IPA.

GI5 (MBO 140.5d)
Bij de aanschaf van nieuwe persen dient de
voorkeur uit te gaan naar persen die het
gebruik van IPA zo laag mogelijk maken,
indien dit redelijkerwijs van het bedrijf kan
worden gevraagd. Voor zover nieuwe persen
voor 1 januari 2001 worden aangeschaft
dient het in de vorige maatregel
(MBO 140.5c) genoemde IPA-reductieplan
met voorrang voor die pers te worden
opgesteld. Hierbij dienen de consequenties
van de geplande nieuwe aanschaf inzichtelijk
te worden gemaakt.

GI5 (MBO 140.5e)
Registratie van het IPA-verbruik, ten minste
eenmaal per kwartaal.

GI6 (MBO 120.2a)
Gebruik van oplosmiddelarme inkten (max
150 gram VOS per kg product).

GI6 (MBO 120.2/3)
Waar mogelijk gebruik van waterige of UV-
inkten in plaats van oplosmiddelhoudende
inkten.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Implementatiegraad al in 1996 bereikt.
2) Gemiddeld IPA-gehalte in het vochtwater laat sinds 1999 een belangrijke daling zien.

Deze maatregelen zijn pas na afronding van KWS2000 zeker gesteld en hebben aan het einde van het project KWS2000 
nog niet tot extra reductie van IPA-emissie geleid. 

3) Emissiereductie door trendmatige overgang naar inkten met minder VOS. 
Maatregel MBO120.2a is per 1 januari 2002 zeker gesteld; effect op implementatie pas daarna te zien.
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Rubber- en
kunststofindustrie:
PVC-verwerkende
industrie

Rubber- en
kunststofindustrie:
Polyesterhars-
verwerking

Rubber- en
kunststofindustrie:
Productie
polystyreen

Verwerking van
sojabonen en olie-
en vethoudende
zaken

Textielindustrie

Bedrukken of coaten van
weekgemaakt PVC

Verwerking van
polyesterhars

Productie van geëxpandeerd
polystyreen (EPS)

De productie van
geëxpandeerd polystyreen
(EPS); voorschuimen en
moulden.

Extractie met hexaan

Bedrukken en coaten bij de
veredeling van textiel

RK1: Het bestrijden van emissies van
oplosmiddelen die vrijkomen bij het
bedrukken van weekgemaakt PVC door
regeneratieve naverbranding of een
gelijkwaardige voorziening, die voldoet aan
de stand der techniek op het gebied van
emissiebestrijding. Op basis van de planning
van de bedrijven zal de uitvoering van de
maatregel binnen de gegeven
implementatietermijn plaatsvinden en
daarbinnen uiterlijk bij vervanging of
uitbreiding van de installaties.

RK2: Het waar mogelijk toepassen van Low
Styrene Emission (LSE) harsen bij de
verwerking van polyesterhars waardoor
emissies van styreen direct na aanbrengen
verminderd worden.

RK3: Het waar mogelijk toepassen van Low
Styrene Emission (LSE) harsen in mechanisch
kritische toepassingen waardoor ook bij deze
toepassingen de emissies van styreen
gereduceerd kunnen worden.

RK4: Het waar mogelijk toepassen van
gesloten-mal (of vacuümfolie)technieken bij de
verwerking van polyesterhars waardoor
emissies van styreen bij het verwerken
vermeden worden. De voorkeur gaat uit naar
een volledig gesloten productiesysteem, als
procesgeïntegreerde maatregel

RK6: Het verminderen van de hoeveelheid
blaasmiddel nodig per productie-eenheid
door het recyclen van polystyreen-afval tot
grondstof.

RK7: Het verder verminderen van de
hoeveelheid blaasmiddel nodig per productie-
eenheid door het recyclen van polystyreen-
afval tot grondstof.

RK8: Het toepassen van procesgeïntegreerde
naverbranding van dat deel van het
blaasmiddel dat vrijkomt bij het voorschuimen
en moulden, zodanig dat de vrijkomende
warmte wordt teruggewonnen, waarbij het
blaasmiddelrecycle-proces minimaal
energieneutraal kan verlopen.

VG1: Verlaging van de emissiefactor tot 
0,65 kg hexaan per ton zaad. De verlaging
vindt voornamelijk plaats door
procesverbeteringen.

TI1: Het reduceren van de emissies van
oplosmiddelen en verdunningsmiddelen bij
het bedrukken en coaten bij de veredeling
van textiel. De reductie kan worden bereikt
door omschakeling naar VOS-arme
pigmentpasta’s of door nageschakelde
technieken.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Reductie is bereikt door installatie van naverbrander en overschakeling op watergedragen producten.
2) Zeker voor vlakke producten en technisch niet-complexe vormen.
3) Totaal 5% gerecycled EPS.
4) Een aantal bedrijven past deze techniek toe. De meeste bedrijven hebben de mogelijke toepassing onderzocht. Niet alle bedrijven waar implementatie 

mogelijk is, hebben de maatregel uitgevoerd.
5) In 2001 heeft één bedrijf de activiteiten beëindigd. In 2002 zal een tweede bedrijf eveneens de activiteiten beëindigen.
6) Beoogde emissiereductie is reeds in 1994 bereikt. Daarna zijn geen gegevens meer verzameld. Emissie in 1994 vastgesteld op 0,3 kton.
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Autohandel

Bloemververijen

Metalektro-industrie:
Reinigen en
ontvetten

HIIP:
Cosmetica

Deconserveren van nieuwe
auto’s

Verven van droogbloemen

Verven van snijbloemen met
grote vaatbundels volgens
optrekmethode

Verven van snijbloemen met
kleine vaatbundels volgens
dompelmethode

Verven van groene bladeren
volgens dompelmethode

Reinigen en ontvetten van
metaal(producten)

Deodorant

AH1: Fabrikanten en importeurs zullen
nieuwe auto’s ongeconserveerd afleveren,
wanneer de vervoers- en
opslagomstandigheden dat toelaten.

AH2: Het centraal deconserveren van nieuwe
auto’s met conserveringslagen, waarbij alle
deconserveerinstallaties oplosmiddelvrij
zullen werken, bijvoorbeeld met heet water
en spoelmiddel.

BV1: Het verven van droogbloemen met
volledig watergedragen verfbaden.

BV2: Het verven van snijbloemen volgens de
optrekmethode met volledig watergedragen
verfbaden en kleurstoffen/pigmenten die ook
in de voedingsmiddelenindustrie worden
toegepast.

BV3: Het verven van snijbloemen volgens de
dompelmethode met watergedragen
verfbaden, bestaande uit kleurstoffen in
vloeibare vorm, voor zover nodig uitvloeiers,
bevochtigers en anti-schuimmiddelen en
maximaal 15 procent VOS.

BV4: Het verven van snijbloemen volgens de
dompelmethode met watergedragen
verfbaden, bestaande uit kleurstoffen in
vloeibare vorm, voor zover nodig uitvloeiers,
bevochtigers en anti-schuimmiddelen en
maximaal 5 procent VOS.

BV5: Het verven van groene bladeren
volgens de dompelmethode met
watergedragen verfbaden, bestaande uit
kleurstoffen in vloeibare vorm, voor zover
nodig uitvloeiers,en anti-schuimmiddelen en
maximaal 5 procent VOS.

RO1: Het bereiken van een emissiereductie
van 50% ten opzichte van het emissieniveau
van 1988 door overschakeling op waterige
reinigingssystemen.4)

RO2: Good housekeeping, d.w.z. het
zorgvuldig en spaarzaam omgaan met
oplosmiddelhoudende producten, het
bijhouden van een oplosmiddelboekhouding,
standtijdverlenging en dergelijke.

RO3: Het bereiken van een emissiereductie
van 20% ten opzichte van het emissieniveau
van 1988 door verdere overschakeling op
waterige reinigingssystemen.4)

CA1: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van deodorant met 15% reduceren.

CA2: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van deodorant met nog eens 20%
reduceren.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) In 1999 heeft de laatste fabrikant het deconserveren van  auto’s met VOS-houdende middelen beëindigd.
2) Implementatie gerealiseerd in 1996.
3) Deels gerealiseerd, exacte implementatiegraad niet bekend. Niet alle bedrijven die groene bladeren verven met VOS-emissies zijn bekend.
4) De verwijzing naar ‘waterige reinigingssystemen’ in de oorspronkelijke maatregel blijkt niet altijd de beste oplossing; VOS-arme 

reinigingsmiddelen is een betere weergave van de in de praktijk gekozen methode om de emissie te beperken.
5) Geen informatie over implementatiegraad en geen recente gegevens over emissie in 2000 bekend.

De emissie bij het reinigen en ontvetten van metaal(producten) is in 1995 vastgesteld op 3,5 kton.
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HIIP:
Cosmetica

HIIP:
Autoproducten

HIIP:
Schoonmaak-
middelen

Haarspray

Nagellak +
nagellakverwijderaar

Aftershave

Autowax

Plastic-care producten

Window-cleaner

Chemische de-icers

Overige autoproducten

Verfspuitbussen

Spiritus

Wasbenzine

CA3: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van haarspray met 15% reduceren.

CA4: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van haarspray met nog eens 20%
reduceren.

CA5: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van nagellak en nagellak-
verwijderaar met 25% reduceren.

CA6: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van aftershave met 30% reduceren.

AP1: De consument over laten schakelen van
wax op basis van organische oplosmiddelen
naar emulsies op waterbasis, voor tenminste
50% van het jaarlijkse verbruik van de
producten.

AP2: Het verminderen van de VOS-emissie
ten gevolge van het gebruik van plastic-care
producten met 10%.

AP3: Het verminderen van de VOS-emissie
ten gevolge van het gebruik van plastic-care
producten met nog eens 25%.

AP4: Het op de markt brengen van
windowcleaner in zomerkwaliteit (0% VOS)
en winterkwaliteit (70–75% VOS).

AP5: Doseren en goed gebruik van window -
cleaner in milieuzorg voor het bedrijf opnemen.

AP6: Het verminderen van de VOS-emissie
ten gevolge van het gebruik van chemische
de-icers met 10% door middel van
productwijziging.

AP7: Het verminderen van de VOS-emissie
ten gevolge van het gebruik van chemische
de-icers met 40% door het stimuleren van het
gebruik van mechanische de-icers, dekens enz.

AP8: Het verminderen van de VOS-emissie
ten gevolge van het gebruik van andere
technische producten met 30%.

AP9: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van spuitverf in kleine verpakkingen
met 50% reduceren.

AP10: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van spuitverf in kleine verpakkingen
met 25% reduceren.

SM1: De emissie ten gevolge van het gebruik
van spiritus met 10% verminderen door het
verlagen van het alcoholpercentage.

SM2: De emissie ten gevolge van het gebruik
van spiritus met een extra 30% verminderen
door overschakeling op een VOS-arm middel
voor het schoonmaken van ramen en andere
oppervlakken.

SM3: De emissie ten gevolge van het gebruik
van wasbenzine met 15% verminderen.

SM4: De emissie ten gevolge van het gebruik
van wasbenzine met 35% verminderen door
overschakeling naar VOS-arme middelen en
vermindering van het gebruik.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Feitelijke emissie is cijfer uit 1997.
2) Reeds in 1996 gerealiseerd.
3) Implementatiegraad maatregel is afgeleid van emissies.
4) Spiritus wordt gebruikt voor de barbecue en als schoonmaakmiddel. Verwachting is dat het als schoonmaakmiddel steeds minder gebruikt gaat worden.
5) In 1998 en 1999 is een monitoringonderzoek uitgevoerd naar de afzet van wasbenzine in veelgebruikte afzetkanalen. De feitelijke emissie is in 2000

gelijkgehouden aan die van 1998 en 1999.
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HIIP:
Schoonmaak-
middelen

HIIP:
Kantoorartikelen4)

HIIP:
Bestrijdingsmiddelen

HIIP:
Lijmen

Ruitenreinigers

Handenreiniger

Luchtverfrisser

Tapijtreiniger

Viltstiften, markers, etc

Computercleaners etc.

Balpennen

Correctievloeistof

Middelen tegen houtworm
(professioneel)

Middelen tegen vliegende
en kruipende insecten

Het op industriële schaal
toepassen van VOS-
houdende lijmen en
kleefstoffen

SM5: De emissie ten gevolge van het gebruik
van huishoudelijke en professionele
ruitenreinigers en interieurreinigers met 50%
verminderen door overschakeling naar VOS-
vrije middelen en door een vermindering van
het VOS-gehalte van bestaande middelen.

SM6a: De emissie ten gevolge van het
gebruik van handenreiniger verminderen met
33%.

SM7: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van luchtverfrisser verminderen met
25%.

SM8: De emissie ten gevolge van het gebruik
van tapijtreiniger met 50% verminderen.

KA1: De emissies ten gevolge van het gebruik
van viltstiften, markers enz. verminderen door
de consument over te laten schakelen naar
viltstiften met inkt op waterbasis en het
verminderen van het gemiddelde VOS-
gehalte van viltstiften.

KA2: De emissie ten gevolge van het gebruik
van computercleaner met 50% verminderen
door het verminderen van het gemiddelde
VOS-gehalte van computercleaner.

KA3: De emissie ten gevolge van het gebruik
van balpennen enz. met 50% verminderen
door de consument over te laten schakelen
naar balpennen met inkt op waterbasis en
door het verminderen van het gemiddelde
VOS-gehalte van balpennen.

KA4: De emissies ten gevolge van het gebruik
van correctievloeistof met 50% verminderen
door de consument over te laten schakelen
naar het produCt op waterbasis of
correctietape, het verminderen van het
gemiddelde VOS-gehalte en aanpassingen
aan de verpakking om verdampingsverliezen
te verminderen.

BM1: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van middelen tegen houtworm in de
professionele sector met 47,5% verminderen.

BM2: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van middelen tegen vliegende en
kruipende insecten verminderen met 20%.

LIJ1: Het reduceren van de emissies ten
gevolge van het gebruik van lijmen door het
terugbrengen van het VOS-gehalte van in
Nederland gebruikte lijmen, door VOS-
houdende lijmen te vervangen door
oplosmiddelarme en oplosmiddelvrije lijmen.

LIJ2: Het reduceren van de emissies ten
gevolge van het gebruik van lijmen door het
terugwinnen of vernietigen van oplos-
middelen uit industrieel toegepaste lijmen.

LIJ3: De emissies ten gevolge van het gebruik
van lijm verder terugbrengen door een
verdere reductie van het VOS-gehalte van in
Nederland gebruikte lijmen.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Markt stijgt nog steeds, volgens de branche is het VOS-gehalte al erg laag.
2) VOS-gehalte van garagezepen is wel gedaald, maar onduidelijk is hoeveel.
3) Emissiereductie door reductie van VOS-gehalte wordt teniet gedaan door groeiend gebruik.
4) In 1997 werd geconstateerd dat de emissie over het jaar 1990 waarschijnlijk te hoog was geschat. Er werden geen nieuwe maatregelen 

afgesproken, tenzij de emissie weer zou stijgen. De afgelopen jaren daalt de emissie nog steeds.
5) Maatregel komt overeen met reductie van 1,95 kton.
6) Maatregel komt overeen met reductie van 1,2 kton.
7) Maatregel komt overeen met reductie van 1 kton.
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HIIP:
Leer- en
meubelonderhouds-
middelen

Verf:
Houten
meubelindustrie

Leer- en schoenonderhouds-
producten

Meubelonderhouds-
producten

Het aanbrengen van verf op
houtproducten ten behoeve
van de productie van
meubelen

LO1: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van leer- en schoenonderhouds-
producten met 10% verminderen.

LO2: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van leer- en
schoenonderhoudsproducten met nog eens
10% verminderen.

LO3: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van leer- en
schoenonderhoudsproducten met nog eens
10% verminderen.

LO4: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van meubelonderhoudsmiddelen
verminderen met 40%.

LO5: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van meubelonderhoudsmiddelen met
nog eens 5% verminderen.

LO6: De VOS-emissie ten gevolge van het
gebruik van meubelonderhoudsmiddelen met
nog eens 5% verminderen.

MI1: Het realiseren van een emissiereductie
van 25% door het verder overschakelen van
oplosmiddelhoudende verf- en laksystemen
naar oplosmiddelarme verf- en laksystemen.

MI2: Het realiseren van een extra
emissiereductie van 30% door het verder
overschakelen van oplosmiddelhoudende
verf- en laksystemen naar oplosmiddelarme
verf- en laksystemen.

MI3: Het voorkomen van emissies van
oplosmiddelen en verdunningsmiddelen door
het zorgvuldig omgaan met verf en
applicatietechnieken en het voorkomen van
overspray door verf, door invoering van
bedrijfsinterne milieuzorg.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Emissie (kton) Gerealiseerde Implementatie
zonder ingeschatte feitelijke emissiereductie maatregel
maatregel emissie emissie

1) Maatregel komt overeen met reductie van 0,04 kton.
2) Maatregel komt overeen met reductie van 0,1 kton. Implementatiegraad maatregel afgeleid van emissies.
3) Maatregel komt overeen met reductie van 0,01 kton. Implementatiegraad maatregel afgeleid van emissies.
4) Binnen deze maatregel is het elektrostatisch spuiten van grenen meubelen met watergedragen blanke lak zeker gesteld.
5) In 2000 was 12% van de producten oplosmiddelarm.
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Verf:
Metaal

Verf:
Staalconservering

Verf: 
Autospuiterijen

Het aanbrengen van verf en
lak op metaalproducten

Het aanbrengen van
conserveringssystemen op
metaal

Autoschadeherstelbedrijven:
carrosseriebouw

MT1: Het vergroten van het marktaandeel van
oplosmiddelarme verven en lakken van 28%
tot 60% door het verder overschakelen naar
oplosmiddelarme producten (incl.
poedercoatings). Dit percentage heeft
betrekking op de totale hoeveelheid
industrieel verwerkte verf, voorzover deze in
de VVVF-statistieken voorkomt.

MT2: Good housekeeping, d.w.z. het
zorgvuldig en spaarzaam omgaan met
oplosmiddelhoudende producten, het
bijhouden van een oplosmiddelboekhouding
en dergelijke.

MT3: Het vergroten van het marktaandeel van
oplosmiddelarme verven en lakken van 60%
tot 80% door het verder overschakelen naar
oplosmiddelarme producten (incl.
poedercoatings). Dit percentage heeft
betrekking op de totale hoeveelheid
industrieel verwerkte verf, voorzover deze in
de VVVF-statistieken voorkomt.

SC1: Het vergroten van het marktaandeel van
oplosmiddelarme conserveringssystemen van
8% tot 40% door het verder overschakelen
naar oplosmiddelarme producten.

SC2: Good housekeeping, d.w.z. het
zorgvuldig en spaarzaam omgaan met
oplosmiddelhoudende producten, het
bijhouden van een oplosmiddelboekhouding
en dergelijke.

SC3: Het vergroten van het marktaandeel van
oplosmiddelarme conserveringssystemen van
40% tot 70% door het verder overschakelen
naar oplosmiddelarme producten.

SC4: Het reduceren van VOS-emissies als
gevolg van overspray bij het spuiten van
objecten in de open lucht door het toepassen
van verbeterde applicatie-technieken.

AS1: Het voorkomen van emissies van
oplosmiddelen en verdunningsmiddelen door
het zorgvuldig omgaan met verf en
applicatietechnieken en het voorkomen van
overspray.

AS2: Het verhogen van het marktaandeel van
oplosmiddelarme verven en lakken in de
autoschadeherstelmarkt (inclusief
carrosseriebedrijven) van 10% tot 30% door
het overschakelen van oplosmiddelhoudende
verven en lakken naar oplosmiddelarme
verven en lakken.

AS3: Het verhogen van het marktaandeel van
oplosmiddelarme verven en lakken in de
autoschadeherstelmarkt (inclusief
carrosseriebedrijven) van 30% tot 70% door
het verder overschakelen van
oplosmiddelhoudende verven en lakken naar
oplosmiddelarme verven en lakken.
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Broncategorie Activiteit Maatregel Status Marktaandeel oplosmiddelarm Implementatie
zonder beoogd feitelijk maatregel
maatregel marktaandeel marktaandeel

1) Door gebruik naverbranders wordt extra emissiereductie behaald.
2) Zeker voor las- en shopprimers, rest onzeker.
3) Geen informatie over implementatiegraad beschikbaar.
4) Stimulatie door FOCWA en milieudiensten vanwege arbo en milieu.
5) Een aantal specifieke activiteiten is zeker gesteld (fabrieksmatig coaten van personenauto’s en busjes, fabrieksmatig coaten van vrachtauto’s, 

reparatie alle categorieën (bij autoschadeherstel). De maatregel is voorwaardelijk voor het fabrieksmatig coaten van bussen.
6) Convenant tussen VROM, VVVF, VVVH en FOCWA.
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1) Het aangegeven marktaandeel kon uitsluitend worden gerealiseerd indien de opdrachtgevers een actief beleid voeren in het voorschrijven van 
oplosmiddelarme verf. Het is onbekend in hoeverre dit heeft plaatsgevonden.

2) Georganiseerde trappenindustrie is geheel overgeschakeld. Het wettelijk verbod is inmiddels sinds 21-12-1999 van kracht via 
het Besluit vluchtige organische stoffen Wms.

Verf:
Bouwverven

Verf:
Doe-het-zelf-verven

Het aanbrengen van verf op
houtproducten die in de
bouw worden toegepast

Timmerfabrieken

Toepassing van verf door
particulieren

BW1: Het verhogen van het marktaandeel
van oplosmiddelarme bouwverven van 10 tot
35% door het verder overschakelen op
oplosmiddelarme producten.

BW1a: Het verhogen van het marktaandeel
van oplosmiddelarme bouwverven tot 60%
door het integreren van de
‘Milieutaakstellingen Bouw 1995’ in de
strategie van het project KWS2000.

BW2: Good housekeeping, d.w.z. het
zorgvuldig en spaarzaam omgaan met
oplosmiddelhoudende producten, e.d.

BW3: Het verhogen van het marktaandeel
van oplosmiddelarme bouwverven van 35 tot
80% door het verder overschakelen op
oplosmiddelarme producten.

BW4: Het op vrijwillige basis geheel
overschakelen op het gebruik van
oplosmiddelarme verven bij het vervaardigen
van houten binnentrappen, gevolgd door een
wettelijk verbod op het gebruik van
conventionele producten.

BW5: Het verhogen van het marktaandeel
van oplosmiddelarme verven in
timmerfabrieken van 10 tot 30% door het
overschakelen op oplosmiddelarme
producten.

BW6: Het verhogen van het marktaandeel
van oplosmiddelarme verven in
timmerfabrieken van 30 tot 70% door het
overschakelen op oplosmiddelarme
producten.

PN1: Het verhogen van het marktaandeel van
oplosmiddelarme doe-het-zelf verven van
circa 10% via circa 40% in 1996 tot 80%
door het verder overschakelen van
conventionele producten naar
oplosmiddelarme producten.
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Annex 1
Overview of Emission Trends and
Implementation degree on 31-12-2000

Key to annex 1

In the following table an explanation is given on the contents of the different columns
which are included in this annex.

Column Explanation
Source category The source category as defined in the KWS2000 Control Strategy 1992–2000 

(BS 1992–2000) or in the Revised Control Strategy for HIIP 1997.
Activity A description of the activity for which the specific measure applies.
Measure A description of the measure with the corresponding KWS2000 number; originating from

the BS1992-2000, the revised Control Strategy for HIIP 1997 or the Manual of
Environmental Measures for the Printing Industry and Packaging Printing Companies (MBO).

Status The status of the measure at the end of the KWS2000 project, unless indicated differently.
The status is certain (C), conditional (Cond.) or uncertain (U).

Emission without In this column the emission estimated for 2000 is given, for the situation that the corresponding
measure(s) measure(s) has/have not been implemented (Source: BS 1992–2000 and HIIP 1997).
Estimated emission In this column the estimated emission is given for 2000, for the situation that the

corresponding measure(s) has/have actually been implemented (Source: BS 1992–2000 
and HIIP 1997).

Actual emission In this column the monitoring results are given with regard to the emissions in the KWS2000
source categories for the year 2000.

Emission reduction In this column the actual emission reduction achieved in the year 2000 is given compared
achieved to the situation without the implementation of measures, in percentages. 
Implementation see the text for an explanation, or:
measure In the case that information about the implementation degree is known, the percentage is

given of the extent to which the measure agreed upon has been achieved.
When no information about the actual implementation of measures is available, in some
cases the implementation degree is derived from the actual emission reduction.
Before drawing up this Annual Report, the basic data for this table have been checked.
Therefore, it is possible that the percentages with regard to the implementation degree of the
measures, given in this Annual Report, differ from those given in the Interim Assessment. 

Market share The columns regarding the market share (specifically for paint applications, with exception
of low-solvents of the wooden furniture industry) speak for themselves.
Implementation of a When a measure is drawn up as a market share of low-solvent products to be achieved, 
measure in case of the implementation degree is calculated by comparing the actual increase of the market 
market share share with the increase aimed for.
of low-solvents A fictitious example: 

The measure was ‘increasing the market share from 10% to 40%’ (a target increase of 30%).
The market share in 2000 was 25% (an achieved increase of 15%). Therefore, the
implementation degree is 15%/30% = 50%. 

abbreviations used unk.: unknown;  pref.: preferably
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Mineral oil chain:
Refineries and crude
oil terminals

Mineral oil chain:
Refineries

Mineral oil chain:
Petrol distribution
chain

Mineral oil chain:
Petrol stations 7)

Mineral oil chain:
Storage and
transfer10)

Storage of liquids with a
vapour pressure  higher than
1kPa in fixed-roof tanks, with
the exception of petrol

Storage of liquids with a
vapour pressure higher than
1kPa in floating-roof tanks,
with the exception of petrol

Loading of lighters with
volatile liquids, such as
naphtha, petrol components
and crude oil

Loading of sea-going vessels
with volatile liquids

Loading of tank lorries and
boiler lorries with volatile
liquids, such as crude oil,
naphtha etc, with the
exception of kerosene and
petrol

Production, mixture, storage
and transfer of volatile
liquids

Loading of tank lorries and
boiler lorries

Storage in petrol storage
facilities

Filling of underground petrol
storage tanks

Filling of car petrol tanks
with petrol

Storage of liquids, with a
vapour pressure higher than
1kPa, with the exception of
petrol

RT1: 70–90% reduction of leakage due to
filling and permeation in fixed-roof tanks,
through the application of internal floating
roofs or similar provisions in tanks for storage
of liquids with a vapour pressure of more than
1 kPa at storage temperature.

RT2: Substitution of primary seals, or
application of a secondary seal, so that the
fissure width does not exceed 3.2 mm for at
least 95% of the roof perimeter.

RT3: Condensation or other forms of recovery
or destruction (with due regard for the
consistency in the petrol chain) of vapours
released due to the loading of lighters with
volatile liquids, such as crude oil, naphtha,
etc., on scaffolds with a vapour treatment unit
(VTU) (for instance on scaffolds for which a
VTU is obligatory under the petrol regulation).

RT4: Condensation or other forms of recovery
or destruction (with due regard for the
consistency in the petrol chain) of vapours
released due to loading of sea-going vessels
with volatile liquids.

RT5: Condensation or other forms of recovery
or destruction (with due regard to the
consistency in the petrol chain) of vapours
released due to loading of tank lorries and
boiler lorries with volatile liquids, such as
crude oil, naphtha etc.

RT6: Drawing up and implementation of a
programme of intensive monitoring and
maintenance at diffuse emission sources, such
as pumps, seals and tank cleaning.

BK1: Condensation or otherwise recovering
(with due regard to the consistency in the
petrol chain) or destroying of vapours
released due to loading of tank lorries at
petrol storage facilities.

BK2: Reduction of filling emissions and
pervasion emissions of fixed-roof tanks through
the application of internal floating roofs or
similar provisions in tanks for petrol storage.

BS1: Application of vapour return conduits
during filling of underground petrol storage
tanks, through which released petrol vapours
are returned to the loading tank lorries.

BS2: emission control of petrol vapours and
leakage during filling of car petrol tanks using
vapour return conduits at the filling hoses, so
that released petrol vapours are returned to
the petrol storage tank.

VOTOB1: Achieving an emission reduction
through measures which can be divided in
application of more efficient seals and several
measures with regard to emissions from fixed-
roof tanks and loading emissions.

C

C

C

Cond.

C

C

C

C

C

C

C

8.1

3.2

5.2

7.9

10

8.1

1.8

0.3

4.2

0.8

1.6

2.4

1.7

0.6

4.7

1.0

2.1

3.1

79%

81%

9%

87%

79%

62%

92%1)

84%2)

86%3)

0%

100%

100%4)

90%5)

unk.6)

98%8)

88%9)

95%11)

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) 96% in 2003.
2) 100% in 2005.
3) One company only incidentally carries out loading of lighters, and therefore operates without VTU.
4) All refineries (and 4 terminals) have a maintenance and monitoring programme.
5) Implementation of this measure is at the discretion of the branch.
6) The major companies have implemented this measure.
7) Petrol stations for motor vehicles regarding road traffic which are not intended for the public sales of petrol to third parties and, 

if the petrol station was established before 1 July 1995, which petrol throughput exceeds 500 m3 per year.
8) According to the CoFiZe Foundation and VNPI.
9) Based on a study by the Environment Inspectorate.
10) With the Association of Independent Tank Storage Companies (VOTOB) a covenant has been agreed on the approach of emissions into the air.

With non-VOTOB members which also rent storage capacity agreements have been made as derived from this covenant.
11) Based on the Assessment of the VOTOB Covenant, an extension of putting measures into effect to 2003 due to the European Directive on Petrol.
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1) For the chemical industry no information is available about the implementation degree; only emission data per measure are known. 
The implementation degree of the measure is derived from the emissions.

2) Offset: 91% of the agents are free of aromatic compounds, 100% of the agents are free of di/trichloromethane.
Screen printing: 89% of the agents are free of aromatic compounds.

3) 24% of the agents is still K1/K2. 95% of the agents is used for daily cleaning purposes.
4) 6% of the sales to the offset is HBS and VCA.

Chemical Industry

Printing industry:
Cleaning agents

Storage of volatile organic
compounds in fixed-roof
tanks

Storage of volatile organic
compounds in floating-roof
tanks

Loading emissions

Point sources

Other sources

All activities for which
cleaning agents and/or
thinners are used

Web offset and sheet-fed
offset: Cleaning of
equipment

Letter press: offset, web
offset and sheet-fed offset:
Cleaning of equipment

CH1a: 70–90% reduction of leakage due to
filling and permeation from fixed-roof tanks
through application  of internal floating roofs
or similar provisions in tanks, of 50 m3 or
more, for storing liquids with a vapour pressure
higher than 1 kPa at storage temperature.

CH1b: Substitution of primary seals, or
application of a secondary seal, in order that
the fissure width does not exceed 3.2 mm for
at least 95% of the roof perimeter.

CH1c: Recovery or destroying of volatile
organic compounds released during loading,
with a vapour pressure higher than 1 kPa at
loading temperature.

CH2/3: Emission control of point sources for
which the concentrations of gaseous organic
compounds are higher than 0.5 percent of its
weight (around 6.5 g/m3) with end-of-pipe
equipment according to the state of the art.

CH4: Emission control of point sources for
which the concentrations of gaseous organic
compounds are between 0.5 and 0.05
percent of its weight (around 6.5 to
0.65 g/m3) with end-of-pipe equipment
according to the state of the art.

CH5/6: Emission control of point sources for
which the concentrations of gaseous organic
compounds are between 0.05 and 0.005
percent of its weight (around 0.65 to
0.065 g/m3) in a flow with a flow rate of
50.000 m3/hour or more with end-of-pipe
equipment according to the state of the art.

CH7a: Drawing up and implementation of 
a programme for intensive monitoring and
maintenance of and wherever necessary
substitution of valves, seals etc, in order to
control leakage from processing equipment.

CH7b: Application of different control
measures for other diffuse emissions.

CH7c: Application of different control
measures for incidental emissions.

GI7c (MBO 80.5, 120.1 and 140.5)
Cleaning agents and thinners which contain
di/trichloromethane and/or volatile
monoaromatic compounds are not allowed.

GI 7b (MBO 120.21 and 220.9)
Good housekeeping measures.

GI7b (MBO 140.3c)
Registration of purchased cleaning agents per
category.

GI7a (MBO 140.3B)
For the daily cleaning of the blanket cylinder
(rubber), plate and ink rollers the use of K1 or
K2 agents is not allowed.

GI7a (MBO 140.4)
Preferably: use of non volatile cleaning agents
such as HBS (High Boiling Solvents) and
VCAs (Vegetable Cleaning Agents).

C

C

Cond.

C

C

Cond.

C

C

C

C

C

C
(1 July
2000)

C
(1 July
2000)

pref.
(1 July
2000)

2.94

0.39

14.6

7.1

2.0

0.93

0.04

4.7

3.5

0.5

0.57

0.36

4.13

5.89

0.613

81%

7% 

72%

17%

69%

100%1)

8.6%1)

100%1)

34%1)

> 89%2)

unk.

unk.

80%3)

6%4)

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved
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Printing industry:
Illustrative intaglio
printing (> 100
tonne/year)

Printing industry:
Packaging printing
companies

Printing industry:
Rotary offset with
heatset

Illustrative intaglio printing
process

Printing, painting, laminating
(>150 tonne/year)

Printing, painting, laminating
(<150 tonne/year)

Manufacture of flexo forms

Heatset printing 
(IPA- + ink use >= 45
tonne/year)

Heatset printing 
(IPA- + ink use < 45
tonne/year)

GI1 (MBO 220.1 t/m 220.6)
Toluene emission into the air, reduction  to a
maximum percentage of losses of:1)

10% for category 1 companies in 1994
15% for category 2 companies in 1994
15% for category 3 companies in 1996

GI2 (MBO 220.7)
Toluene emission into the air, reduction to a
maximum percentage of losses of:1)

8.5% in 2000 for category 1 companies 
12% in 2000 for category 2 and 3
companies

GI3a1 (MBO 240.1)
In packaging printing companies for which
the emission of solvents is mainly reduced by
incineration, the loss of solvents calculated for
the period of a year should not exceed 15%
of the ‘fictitious input’.

GI3a2 (MBO 240.2)
In packaging printing companies for which
the emission of solvents is mainly reduced by
recovery, the loss of solvents calculated for
the period of a year should not exceed
17.5% of the ‘fictitious input’.

GI3a3 (MBO 240.3)
In packaging printing companies which do
not apply end-of-pipe technology, therefore
mainly reducing the emission of solvents by
use of low-solvent inks, varnishes or
adhesives, the loss of solvents calculated for
the period of a year should not exceed 20%
of the ‘fictitious input’.

GI3a4 (MBO 240.1 t/m 240.3)
For a solvent use < 150 tonne per year:
maximum solvent loss and solvent reduction
method depend on emission and company
circumstances.

GI3b (MBO 80.1)
The use of perchloroethylene as rinsing agent
for flexo forms is banned; Substitute rinsing
agents should not contain volatile
monoaromatic or halogenated hydrocarbons
or priority compounds for air.

GI3c (MBO 80.2 and 80.3)
Reduction of solvent evaporation from rinsing
equipment through good housekeeping
measures.

GI4a (MBO 180.1)
Emission control by cleaning the drying air
from all heatset presses through end-of-pipe
technology.

GI4b (MBO 180.2)
During substitution of a heatset press or
drying equipment, cleaning of drying air of
the press concerned, through end-of-pipe
technology or application of other drying
technology.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2.6

9.5

unk.

unk.

unk.

0.3

1.3

1.7

unk.

unk.

unk.

0.01

1.5

5.7

unk.

unk.

unk.

0.045

42%

40%

unk.

unk.

unk.

85%

100%

> 67%2)

50%3)

88%4)

93%5)

unk.

80%5)

40%

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) Category 1 = spatial ventilation over recovery installation; category 2 = enclosed presses; category 3 = other companies.
2) One company has reached a loss of 8.8%; It is unclear under which category it comes. For category 1 the implementation degree is 67%, 

for category 2 and 3 it is 100%.
3) At the end of 2001 the implementation degree > 90%.
4) Conversion to low-solvent systems in practically all cases.
5) Implementation degree already achieved in 1996.
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Printing industry:
Sheet-fed offset

Printing industry:
Screen printing

Rubber and plastics
industry:
PVC processing
industry

Rubber- en
kunststofindustrie:
Polyester processing

Offset printing

Screen printing on paper
and cardboard with a
weight of, or over, 
135 g/m2 intended for
internal applications

Screen printing on other
substrates and applications

Printing or coating on
softened PVC

Polyester processing

GI5 (MBO 140.5a)
Decreasing the IPA concentration in the
dampening solution through good-
housekeeping measures at the press.

GI5 (MBO 140.5b)
Prevention of unnecessary IPA evaporation by
keeping the dampening solution tanks and
IPA containing packaging sealed.

GI5 (MBO 140.5c)
Drawing up and implementation of an IPA
reduction plan targeting a further IPA
reduction.

GI5 (MBO 140.5d)
When purchasing new presses, preference
should be given to presses that reduce the use
of IPA as much as possible, if and when this
can be demanded reasonably from the
companies concerned, For new printing
presses purchased before 1 January 2001,
the IPA reduction plan referred to in the
previous measure (MBO 140.5c) has to be
drawn up with priority for the press
concerned, The consequences of the planned
new purchase should be made clear.

GI5 (MBO 140.5e)
The IPA use must be registered at least every
three months

GI6 (MBO 120.2a)
Use of low-solvent inks (max 150 gram VOC
per kg of the product).

GI6 (MBO 120.2/3)
Whenever possible, use of water-based or UV
inks instead of solvent-based inks.

RK1: Emission control of solvents released
during printing of softened PVC through
regenerative incineration or a similar
provision, which complies with the state of the
art in the field of emission control, Based on
planning of the companies concerned the
implementation of the measure will take place
within the given implementation period and
ultimately during substitution or extension of
the installations.

RK2: Application, whenever possible, of Low
Styrene Emission (LSE) resins during polyester
processing, thus reducing styrene emissions
immediately after application.

RK3: Application, whenever possible, of Low
Styrene Emission (LSE) resins in mechanically
critical applications, making possible a
further reduction in styrene emissions.

RK4: Application, whenever possible, of
closed moulding techniques (or vacuum film
technology) during polyester processing, thus
avoiding styrene emissions during processing,
A fully closed production system as process
integrated measure is preferable.

C
(1 July
2001)

C 
(1 July
2001)

C 
(1 July
2001)

C 
(1 July
2001)

C 
(1 July
2001)

C 
(1 Jan.
2002)

U

C

C

Cond.

C4)

2.0

0.35

2.7

0.8

0,5

0.15

0.6

0.3

1.8

0.135

0.3

0.33

61%

89%3)

59%

unk.1)

unk.1)

33%1)

unk.1)

unk.1)

34%2)

100%3)

unk.

unk.

unk.

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) Since 1999 the average IPA content in the dampening solution shows a substantial decrease.
These measures were made certain only after termination of KWS2000 and therefore, at the end of the KWS2000 project,
they have not yet resulted into a further IPA emission reduction.

2) Emission reduction through trend-based conversion to inks which contain less VOC.
Measure MBO120.2a was made certain since 1 January 2002; its effects on implementation will be visible in a later stage.

3) Reduction achieved through installation of an incinerator and through conversion to water-based products.
4) Certain for smooth products and technically non complex forms.
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Rubber- en
kunststofindustrie:
Production of
polystyrene

Processing of soy
beans and adipose
seeds

Textile industry

Car retailing

Flower dyeing
business

Production of expanded
polystyrene (EPS)

Production of expanded
polystyrene (EPS);
preparatory foaming and
moulding.

Extraction with hexane

Printing and coating during
textile refinement

Removal of the preserving
layer of new cars

Dyeing of dried flowers

Dyeing of cut flowers with
big vascular bundles through
the absorption method

Dyeing of cut flowers with
small vascular bundles
through the immersion
method

Dyeing of green leaves with
the immersion method

RK6: Decreasing the amount of blowing agent
necessary per production unit through
recycling of polystyrene waste to raw material.

RK7: Further decreasing of the amount of
blowing agent necessary per production unit
through recycling of polystyrene waste to raw
material.

RK8: Application of process integrated
incineration of part of the blowing agent
which is released during preparatory foaming
and moulding, so that released heat will be
recovered, during which the blowing agent
recycling process can be carried out
maintaining the energy-neutral status.

VG1: Decreasing the emission factor to 0.65
kg hexane per tonne seed, Decreasing takes
primarily place through process improvements.

TI1: Emission reduction for solvents and
thinners during printing and coating in textile
refinement, This reduction can be achieved
through conversion to VOC-low pigment
pastes or through end-of-pipe technology.

AH1: Producers and importers will deliver new
cars without preserving layer, if and when
transport and storage conditions allow this.

AH2: Centrally removing of the preserving
layer of new cars delivered with a preserving
layer, during which all installations will
operate without solvents, for example by
using hot water and rinsing agent.

BV1: Dyeing dried flowers with fully water-
based dye baths.

BV2: Dyeing cut flowers through the
absorption method with fully water-based dye
baths and colouring agents/pigments which
are also applied in the food industry.

BV3: Dyeing cut flowers through the
immersion method with water-based dye
baths, containing colouring agents in liquid
form, insofar as necessary including spread-
out agents, dampening agents and anti-
foaming agents and maximum VOC
percentage of 15%.

BV4: Dyeing cut flowers through the immersion
method with water-based dye baths, containing
colouring agents in liquid form, insofar as
necessary including spread-out agents,
dampening agents, anti-foaming agents and a
maximum VOC percentage of 5%.

BV5: Dyeing green leaves through the
immersion method with water-based dye
baths, containing colouring agents in liquid
form, insofar as necessary including spread-
out agents, and anti-foaming agents and a
maximum VOC percentage of 5%.

C

U

C

C

C

C

C

C

C

C

Cond.

Cond.

2.7

3.5

1.6

0.21

2.3

0.5

1.2

2.9

0.4

0

0.1

0.0

0.804

3.3

0.34)

0

0.1

0.1

70%

6%

81%

96%

80%

100%1)

unk.

partial2)

67%3)

100%4)

100%5)

100%6)

unk.7)

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) Total of 5% recycled EPS.
2) A number of companies applies this technology. Most companies have studied its potential application. Not all companies where implementation is feasible, 

have actually implemented this measure.
3) In 2001 one company terminated the activities, In 2002 a second company will also terminate the activities.
4) The emission reduction target was already achieved in 1994. Since then no data have been collected. Emission in 1994 was found to be 0.3 ktonne.
5) In 1999 the one producer that removed preserving layers on cars using VOC containing agents discontinued this activity.
6) Implementation achieved in 1996.
7) Partially implemented, the exact implementation degree is unknown. Not all companies which produce VOC emissions by dyeing green leaves, are known.
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Electro-metal
industry:
Cleaning and
degreasing

HIIP:
Cosmetics

HIIP:
Car products

Cleaning and degreasing of
metal(products)

Deodorant

Hair spray

Nail polish + nail polish
remover

Aftershave

Car wax

Plastic care products

Window cleaning fluid

Chemical de-icers

Other car products

RO1: Achieving an emission reduction of
50% with regard to the emission level of
1988 through conversion to water-based
cleaning systems.1)

RO2: Good housekeeping, namely careful
and sparing use of solvent-based products
solvent management plan, standing time
extension and the like.

RO3: Achieving an emission reduction of
20% with regard to the emission level of
1988 through further conversion to water-
based cleaning systems.1)

CA1: a 15% reduction of VOC emissions 
due to the use of deodorant.

CA2: a further 20% reduction of VOC
emissions due to the use of deodorant.

CA3: a 15% reduction of VOC emissions 
due to the use of hair spray.

CA4: a further 20% reduction of VOC
emissions due to the use of hair spray.

CA5: a 25% reduction of VOC emissions 
due to the use of nail polish and nail polish
remover.

CA6: a 30% reduction of VOC emissions 
due to the use of aftershave.

AP1: achieving consumer conversion from
organic solvent-based wax to water-based
emulsions, for at least 50% of the product 
use per year.

AP2: 10 % reduction of the VOC emission
due to the use of plastic-care products.

AP3: A further 25% reduction of the VOC
emission due to the use of plastic care
products.

AP4: marketing of window cleaning fluids in
summer quality (0% VOC) and winter quality
(70–75% VOC).

AP5: incorporating appropriate dosing and
good use of window cleaning agent into the
company environmental care programme.

AP6: 10% reduction of the VOC emission 
due to the use of chemical de-icers through
product modification.

AP7: 40% reduction of the VOC emission 
due to the use of chemical de-icers through
promoting the use of mechanical de-icers,
blankets etc.

AP8: 30% reduction of the VOC emission 
due to the use of other technical products.

C

C

Cond.

Cond.

U

Cond.

U

U

C

C

Cond.

U

C

C

Cond.

Cond.

Cond.

6.1

2.23

5.36

0.23

0.27

0.11

0.6

1.2

0.2

0.10

1.2

1.45

3.49

0.17

0.19

0.07

0.39

1.04

0.1

0.07

< 3.5

2.47

5.56

0.31

0.11

0.1233)

0.2223)

3.03)

0.2953)

unk.

> 50%

none

none

none

59%

none

63%

none

none

unk.

unk.2)

unk.2)

unk.2)

0%

0%

0%

100%

0%

100%

100%4)

unk.

0%

unk.

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) The reference to ‘water-based cleaning systems’ in the original measure not always appears to be the best solution; VOC-low cleaning agents 
are a better representation of the method chosen in practice to reduce the emission.

2) No information on implementation degree and no recent data available on emission in 2000.
The emission, as a result of cleaning and degreasing of metal(products) in 1995, was found to be 3.5 ktonne.

3) Actual emission corresponds to data from 1997.
4) Already implemented in 1996.
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HIIP:
Car products

HIIP:
Cleaning agents

HIIP: 
Office materials8)

Paint spray cans

Methylated spirits

Benzine

Window cleaning fluid

Hand cleaning agent

Air freshener

Carpet cleaning agent

Felt-tip pens, markers, etc.

Computer cleaning agents
etc.

Ball point pens

Correction liquid

AP9: 50% reduction of the VOC emission due
to the use of spray paints in small packaging.

AP10: 25% reduction of the VOC emission
due to the use of spray paints in small
packaging.

SM1: 10% reduction of the VOC emission
due to the use of methylated spirits through
reduction of the alcohol percentage.

SM2: an extra 30% reduction of the VOC
emission due to the use of methylated spirits
through conversion to a VOC-low agent for
cleaning of windows and other surfaces.

SM3: 15% reduction of the VOC emission
due to the use of benzine.

SM4: 35% reduction of the VOC emission
due to the use of benzine through conversion
to VOC-low agents and through decreasing
its use.

SM5: 50% reduction of the VOC emission
due to the use of household and professional
window cleaning fluids and cleaning agents
for interiors through conversion to VOC-free
agents and through decreasing the VOC
content of existing agents.

SM6a: 33% reduction of the VOC emission
due to the use of hand cleaning agents.

SM7: 25% reduction of the VOC emission
due to the use of air fresheners.

SM8: 50% reduction of the VOC emission
due to the use of carpet cleaning agents.

KA1: decreasing the emissions due to the use
of felt-tip pens, markers etc, through consumer
conversion to felt-tip pens with water-based
ink and through decreasing the average VOC
content of felt-tip pens.

KA2: 50% reduction of the VOC emission due
to the use of computer cleaning agents
through decreasing the average VOC content
of computer cleaning agents.

KA3: 50% reduction of the VOC emission due
to the use of ball point pens etc, through
consumer conversion to ball point pens with
water-based ink and through decreasing the
average VOC content of ball point pens.

KA4: 50% reduction of the VOC emissions
due to the use of correction liquid through
consumer conversion to a water-based
product or correction tape, through
decreasing the average VOC content and
packaging adaptations in order to decrease
evaporation leakage.

Cond.

Cond.

Cond.

U

C

U

U

C

Cond.

C

C

C

C

C

1.26

1.226

1.5

0.195

0.58

0.798

0.18

0.125

0.1

0.050

0.010

0.315

0.736

0.75

0.098

0.39

0.598

0.09

0.025

0.05

0.025

0.005

0.4951)

1.177

0.654)

0.383

0.658

0.694

0.062

0.026

0.0058

0.0038

0.031

60%

4%

57%

none

none

none

66%

79%8)

94%8)

92%8)

none

100%2)

40%3)

unk.3)

unk.4)

unk.4)

0 %5)

0%6)

0%7)

100%

100%

100%

unk.

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) Actual emission corresponds to data from 1997.
2) The implementation degree of the measures is derived from the emissions.
3) Methylated spirits are used for barbecuing and as a cleaning agent, It is expected that these will be used less and less as a cleaning agent.
4) In 1998 and 1999 a monitoring study was carried out on the sales of benzine through much used sales channels.

The actual emissions in 2000 were kept equal to those of 1998 and 1999.
5) The market is still increasing, according to the branch the VOC content is already very low.
6) The VOC content of heavy duty soaps decreased but it is unclear to which extent.
7) Emission reduction through reduction of VOC content is undone by an increasing use.
8) In 1997 the emission in the year 1990 was found to have probably been estimated to highly. No new measures were agreed on, unless the emission 

would increase again. The last few years the emission has continued to decrease.
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HIIP:
Pesticides

HIIP:
Adhesives

HIIP:
Leather and furniture
maintenance agents

Paints:
Wooden furniture
industry

Agents for woodworm
(professional use)

Agents for flying and
crawling insects

Application at an industrial
scale of VOC-containing
adhesives and glues

Leather and shoe
maintenance products

Furniture maintenance
products

Application  of paints on
wood products for the
purpose of furniture
production

BM1: 47.5% reduction of the VOC emission
due to the use of agents against woodworm
in the professional sector.

BM2: 20% reduction of the VOC emission
due to the use of agents for flying and
crawling insects.

LIJ1: Reduction of the emissions due to the use
of adhesives through VOC content reduction
for adhesives used in the Netherlands, through
substituting VOC-containing adhesives with
low-solvent and solvent-free adhesives.

LIJ2: Reduction of the emissions due to the use
of adhesives through recovery or destroying
of solvents in adhesives for industrial use.

LIJ3: a further reduction of emissions due to
the use of adhesives through a further
reduction of the VOC content in adhesives
used in the Netherlands.

LO1: 10% reduction of the VOC emission due
to the use of leather and shoe maintenance
products.

LO2: a further 10% reduction of the VOC
emission due to the use of leather and shoe
maintenance products.

LO3: a further 10% reduction of the VOC
emission due to the use of leather and shoe
maintenance products.

LO4: 40% reduction of the VOC emission due
to the use of furniture maintenance agents.

LO5: a further 5% reduction of the VOC
emission due to the use of furniture
maintenance agents.

LO6: a further 5% reduction of the VOC
emission due to the use of furniture
maintenance agents.

MI1: achieving an emission reduction of 25%
through a further conversion from solvent-
based paint and varnish systems towards low-
solvent paint and varnish systems.

MI2: achieving an extra emission reduction of
30% through a further conversion from
solvent-based paint and varnish systems
towards low-solvent paint and varnish
systems.

MI3: emission prevention for solvents and
thinners through careful use of paints and
application techniques and overspray
prevention for paints, through the introduction
of an in-company environmental care
programme.

C

Cond.

C

C

U

C

Cond.

U

C

Cond.

U

C7)

Cond.

C

0.475

0.165

6.15

0.353

0.242

3.0

0.245

0.132

2.0

0.233

0.122

1.2

0.269

0.103

1.6

0.355

0.146

4.5

43%

38%

74%

none

40%

0%

90%

100%

100%1)

100%2)

100%3)

unk.4)

unk.4)

unk.4)

100%5)

0%6)

0%6)

unk.8)

Source Activity Measure Status Emission (ktonne) Emission Implementation
category without estimated actual reduction of measure

measure(s) emission emission achieved

1) The measure corresponds with a reduction of 1.95 ktonne.
2) The measure corresponds with a reduction of 1.2 ktonne.
3) The measure corresponds with a reduction of 1 ktonne.
4) The measure corresponds with a reduction of 0.04 ktonne.
5) The measure corresponds with a reduction of 0.1 ktonne. The implementation degree of the measure is derived from emissions.
6) The measure corresponds with a reduction of 0.01 ktonne. The implementation degree of the measure is derived from emissions.
7) With regard to this measure the electrostatic spraying of pinewood furniture with water-based clear varnish has been made certain.
8) In 2000 12% of the products was low-solvent.
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Paints:
Metal

Paints: 
Steel preservation

Paints: 
Car repair shops

Application of paints and
enamels on metal products

Application  of preserving
systems on metal

Coachwork construction

MT1: increasing the market share for low-
solvent paints and enamels from 28% to 60%
through a further conversion to low-solvent
products, including powder coatings, This
percentage refers to the total amount
industrially processed paints, insofar as these
appear in the VVVF statistics.

MT2: Good housekeeping, namely a careful
and sparing use of solvent-based products,
solvent management plan and the like.

MT3: increasing the market share for low-
solvent paints and enamels from 60% to 80%
through a further conversion to low-solvent
products (including powder coatings), This
percentage refers to the total amount of
industrially processed paints, insofar as these
appear in the VVVF statistics.

SC1: increasing the market share for low-
solvent preserving systems from 8% to 40%
through a further conversion to low-solvent
products.

SC2: Good housekeeping, namely a careful
and sparing use of solvent-based products,
solvent management plan and the like.

SC3: increasing the market share for low-
solvent preserving systems from 40% to 70%
through a further conversion to low-solvent
products.

SC4: Reduction of VOC emissions, due to
overspraying during spraying of objects in the
open air, by using improved application
techniques.

AS1: emission prevention for solvents and
thinners through careful use of paints and
application techniques and overspray
prevention.

AS2: increasing the market share for low-
solvent paints and enamels in the car repair
market (including coachwork companies)
from 10% to 30% through conversion from
solvent-based paints and enamels to low-
solvent paints and enamels.

AS3: increasing the market share for low-
solvent paints and enamels in the car repair
market (including coachwork companies)
from 30% to 70% through a further
conversion from solvent-based paints and
enamels to low-solvent paints and enamels.

C

C

Cond.

C / U

C

Cond.

C

C

C5)

Cond.

28%

unk.

60%

8%

unk.

40%

unk.

unk.

10%

30%

60%

unk.

80%

40%

unk.

70%

unk.

unk.

30%

70%

43%

unk.

43%

40%

unk.

39%

unk.

unk.

24%

24%

46%1)

unk.

0%

100%2)

unk.3)

0%

unk.

unk.4)

70%

0%6)

Source Activity Measure Status Market share low-solvents Implementation
category without aim actual of measure 

measure(s) market share market share

1) An extra emission reduction is achieved through the use of incinerators.
2) Certain for weld and shop primers, the remaining part is uncertain.
3) No information is available on the implementation degree.
4) Stimulation through FOCWA and environmental agencies, on account of occupational health and the environment.
5) A number of specific activities are made certain: factory coating of passenger cars and vans, factory coating of lorries, repair in all categories 

(in case of car repair). The measure is conditional for factory coating of buses.
6) Covenant between VROM, VVVF, VVVH and FOCWA.
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1) The indicated market share could only be achieved if the commissioning agency carries out an active policy with regard to prescribing 
low-solvent paints. It is unknown to which extent this has been implemented.

2) The organised staircase industry showed a complete conversion, The legal ban has been effective since 21-12-1999 through the 
Decree on volatile organic compounds Wms.

Paints:
Construction paints

Paints:
Do-it-yourself paints

The application of paints on
wood products used in
construction

Carpentry factories

Application of paints by
private individuals

BW1: increasing the market share for low-
solvent construction paints from 10 to 35%
through a further conversion to low-solvent
products.

BW1a: increasing the market share for low-
solvent construction paints to 60% by
integrating the ‘Environmental Tasks for
Construction, 1995’ into the KWS2000
project strategy.

BW2: Good housekeeping, namely a careful
and sparing use of solvent-based products,
etc.

BW3: increasing the market share for low-
solvent construction paints from 35% to 80%
through a further conversion to low-solvent
products.

BW4: the voluntarily achieved full conversion
to the use of low-solvent paints for application
on wooden interior staircases, followed by a
legal ban on the use of conventional
products.

BW5: increasing the market share for low-
solvent paints in carpentry factories from 10
to 30% by conversion to low-solvent products.

BW6: increasing the market share for low-
solvent paints in carpentry factories from 30
to 70% by conversion to low-solvent products.

PN1: increasing the market share for low-
solvent do-it-yourself paints from
approximately 10% through approximate-ly
40% in 1996 to 80% by a further conversion
from conventional products to low-solvent
products.

C

C

C

Cond.

C

C

Cond.

C

10%

35%

unk.

35%

unk.

10%

30%

10%

35%

60%1)

unk.

80%

unk.

30%

70%

80%

29%

29%

unk.

29%

unk.

42%

42%

43%

76%

0%1)

unk.

0%

unk.2)

100%

30%

47%

Source Activity Measure Status Market share low-solvents Implementation
category without aim actual of measure 

measure(s) market share market share
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Naast de rapporten van afgeronde subsidieprojecten en
onderzoeken (zie bijlage 4 en 5) zijn in het kader van het project
KWS2000 algemene rapporten, factsheets en praktijksheets
verschenen. Beschikbare publicaties zijn aangegeven met het
bijbehorende bestelnummer. Exemplaren van deze publicaties kunt
u bestellen bij InfoMil, via fax (070) 363 33 33 of e-mail
info@infomil.nl. Een aantal documenten kunt u daarnaast ook
downloden van de website van InfoMil www.infomil.nl.

Algemeen
• Bestrijdingsstrategie voor de emissies van vluchtige 

organische stoffen () 
•  strategie – (), 
• Evaluatie implementatie -strategie () 
• Herziene notitie  en vergunningen (),
• Declaration of Maastricht ()
• : Reduction by Consensus, Methodology and

Experiences ()
• Een kennismaking met /, an introduction (), 
• Jaarverslagen /–, , , , , , , , , 
• Handboek  en gemeenten, geactualiseerde versie  (), 
• Bestrijdingsstrategie huishoudelijke, institutionele en 

industriële producten () 
• Herziening maatregelen Bestrijdingsstrategie  (), 
• Overzicht  maatregelen (), 
• Overview of  measures (), 
• Voorlopige evaluatie  (), 

Chemische industrie en Raffinaderijen
• Puntbronnen met meer dan , gewichtsprocent vluchtige

organische stoffen (), 
• Puntbronnen met een concentratie tussen , en ,

gewichtsprocent vluchtige organische stoffen (), 
• Diffuse procesbronnen (), 
• Lekverliezen (), 

Grafische industrie
• -drogende inkt in zeefdrukkerij voor kunststofverpakkingen,

zeefdrukkerij Duivenvoorden (), -
• Gebruik isopropylalcohol in vellenoffset met tweederde

gereduceerd, Roto Smeets Weert (), -
• Waterloze offset koppelt kwaliteit aan milieuwinst en

kostenbesparing, Drukkerij Kempers (), -
• Technologische vooruitgang en milieu bij reclamedrukkerij hand

in hand, Bergslot (), -

Broncategorie Verf en Reinigen en ontvetten
• Good housekeeping in de staalconservering (i.s.m. ) (), 
• Systeemkeuze in de staalconservering (i.s.m. ) (), 
• Beschikbaarheid oplosmiddelarme verfprodukten voor

professionele toepassing in Nederland
• Oplosmiddelarme systemen op steenachtige ondergronden in de

bouw, uitgezonderd vloeren (), 
• Alternatieve middelen voor het industrieel reinigen en ontvetten

van oppervlakken (), 
• Koolwaterstoffen in de autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven

(), 
• Alternatieve systemen bij industrieel reinigen en ontvetten (),



Annex 2
List of Available Publications 

In addition to the reports on completed subsidised projects
and research (see Annexes 4 and 5), general reports, fact
sheets and practice sheets have been published in the
framework of the KWS2000 project. The available
publications (in Dutch unless stated otherwise) are indicated
with accompanying order number. These publications can be
ordered from InfoMil, by facsimile +31 70 363 33 33 or by
E-mail info@infomil.nl. A number of documents can also be
downloaded from the InfoMil website www.infomil.nl.

General
• Control Strategy for the emissions of volatile organic

compounds (, in English)
•  strategy - (), 

• Evaluation of the implementation of the  strategy ()
•  and permits (Revised edition, ), 

• Declaration of Maastricht ()
• : Reduction by Consensus, Methodology and

Experiences (, in English)
• , an Introduction (, in English), 

• Annual Reports /- (in Dutch/English) ,
, , , , , , , 

•  and Municipalities Manual, update (), 

• Control Strategy for Household, Institutional and
Industrial Products ()

• Revision of the  strategy (), 

• Overview of  measures (), 

• Overview of  measures (, in English), 

•  Interim Assessment (),  (not in English)

Chemical Industry and Refineries
• Point sources with more than . weight percentage of

Volatile Organic Compounds (), 

• Point sources with a concentration of between . and .
weight percentage Volatile Organic Compounds (), 

• Diffuse process sources (), 

• Diffuse losses (), 

Printing Industry
•  drying ink used for screen printing plastic packaging,

screen printer Duivenvoorde (), -
• Use of  in sheet-fed offset reduced by two-thirds, Roto

Smeets Weert (), -
• Waterless offset printing couples quality to environmental

benefits and cost savings, Kempers Printers (), -
• Technological advance and environmental protection go

hand in hand at advertising material printing companies,
Bergslot (), -

Paint Sector and Cleaning and Degreasing
• Good Housekeeping in steel preserving (in co-operation

with , ), 

• System choice in steel preserving (in co-operation with
, ), 

• Availability of low-solvent paint systems for professional
use in the Netherlands, 

• Low-solvent systems on stony surfaces in construction,
excepting floors (), 

• Alternatives for industrial cleaning and degreasing of
surfaces (), 

• Hydrocarbons in car repair and car body works (), 

• Alternative systems for industrial cleaning and degreasing
(), 
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• Alternatieve materiaalkeuze / alternatieve verfsystemen (), 
• Oplosmiddelarme verfsystemen voor staal/metaal-conservering

(herziene versie ), 
• Autoreparatielakken (), 
• Watergedragen lak en lijnolie in houten meubelbedrijf,

Merkelbach (), -
• Oplosmiddelarme lak en ‘Good Housekeeping in autoschade-

herstelbedrijf ’, Bakker’s Automobielbedrijf (), -
• Efficiënte spuittechniek en watergedragen lak in autoschade-

herstelbedrijf, Autoschadebedrijf Hammers (), -
• Alkalisch ontvetten en oplosmiddelarm lakken van metalen

branderonderdelen, Eclipse Combustion (), -
• Alkalisch reinigen en watergedragen grondlak in fietsenfabriek,

Batavus (), -
• Watergedragen moffellak voor het spuiten van metaal en

kunststof,  coatings (), -
• Alkalische reiniging en ontvetting in pannenfabriek, Berk

Kampen (), -
• Oplosmiddelboekhouding en brede aanpak milieuzorg bij

autoschadeherstelbedrijf, Venneper Cars (), -
• % minder oplosmiddelen door toepassen watergedragen

lasprimer, Metaalcompagnie ‘Brabant’ .. () (), -
• Zuurhardende lak leidt tot reductie -emissie en beter product,

Meubelfabrikanten Bannink en Lenselink (), -
• Oplosmiddelarme lak in de staalconservering, 

Staalstraalbedrijf (), -
• Ontvetten met water en zeep dringt gebruik oplosmiddelen terug,

Van Veluw .. (), -
• -drogende lakken op houten panelen, Oldenhuis International

.. (), -
• Watergedragen verf op geveltimmerwerk van loof- en naaldhout,

Timmerfabriek Bruschke B.V. (), -
• Auto’s repareren kan én moet met veel minder oplosmiddelen,

Schadenet Ambacht (), -
• Scheepswerf trekt kwaliteitseisen door naar  en milieu,

Feadship Van Lent & Zonen (), -

Raffinaderijen, Benzinedistributie, Benzinetankstations en
Op- en overslag
• Efficiënte seals voor uitwendig drijvende daken (), 
• Dampverwerking bij benzinedepots; omvat: adsorptie/absorptie,

condensatie, condensatie/absorptie, diepkoeling met vloeibare
stikstof, membraanscheiding en thermische oxydatie (), 

• Inwendig drijvende dekken: constructie (), 
• ’s: performance en controle (), 
• Tankstation aangepast, inclusief Dampretour Stage-, Esso

Station Stolwijkersluis (), -
• Dampretour en dampverwerking bij benzinedepots, Van der

Sluijs Tankopslag (), -

Rubber- en kunststofindustrie
• Styreenemissie bij de verwerking van polyesterhars (herzien ), 
• Zorgvuldig omgaan met organische reinigingsmiddelen in de

polyesterharsverwerkende industrie (), 
• -hars en ‘Good Housekeeping’ bij productie kunststof

opslagtanks, Plasticon (), -
• -hars en ‘Good Housekeeping’ bij productie glasvezel versterkt

polyester,  Plastics (), -
• Procesherontwerp, procesbeheersing en hergebruik in

polyesterverwerkend bedrijf, Dalery Polyester .. (), -
• Polyester zeilboten bouwen met de vacuüm-injectietechniek,

Hoora Watersport (), -
• Polyesterharsverwerking: reinigen op waterbasis, Wavin  (), -

• Alternative choice of materials/alternative paint systems
(), 

• Low-solvent paint systems in steel and metal preserving
(), 

• Car repair paints (), 

• Water-based varnishes and linseed oil in wood furniture
industry, Merkelbach (), -

• Low-solvent enamels and good housekeeping in car
repair company, Bakker’s Automobielbedrijf (), -

• Efficient spraying technique and water-based enamel in car
repair company, Autoschadebedrijf Hammers (), -

• Alkaline degreasing and low-solvent enamels for metal
burner parts, Eclipse Combustion (), -

• Alkaline cleaning and water-based primer in bicycle
production, Batavus (), -

• Water-based enamels (muffling) for spraying metal and
plastics,  coatings (), -

• Alkaline cleaning and degreasing in a pan producing
company, Berk Kampen (), -

• Solvent management plan and a broad approach to environ-
mental care in car repair company, Venneper Cars (), -

• % Less solvents by using water-based welding primers,
Metaalcompagnie ‘Brabant’ .. () (), -

• Acid-curing enamel leads to reduction of  emissions
and better products, Furniture Manufacturers Bannink
and Lenselink, (), -

• Low-solvent enamel in steel preservation,  Steel
Company, (), -

• Degreasing with water and soap reduces the use of
solvents, of Veluw .., (), -

• -drying varnishes on wooden panels, Oldenhuis
International .., (), -

• Water-based paint on hardwood and softwood joinery,
Joinery Works Bruschke .., (), -

• In car repairing the quantity of solvents used can and
must reduced, Schadenet Ambacht (), -

• Shipyard extends quality requirements to occupational
health and environmental protection, Feadship of Lent &
Zonen (), -

Refineries, Petrol Distribution, Petrol Stations and
Storage and Transfer 
• Efficient seals for external floating Roofs (), 

• Vapour recovery in petrol storage facilities, comprises:
adsorption/absorption, condensation, condensation/
absorption, deep cooling with liquid nitrogen, membrane
separating and thermal oxidation (), 

• Internal Floating Roofs: Construction (), 

• Internal Floating Roofs: Performance and Monitoring (), 

• Petrol station adapted including vapour return Stage ,
Esso Station Stolwijkersluis (), -

• Vapour return and vapour recovery at petrol storage
facilities , van der Sluijs Tankopslag (), -

Rubber and Plastics Industry
• Styrene emissions in the use of polyester resin (,

updated version), 

• Careful handling of organic cleaning agents in the
polyester resin processing industry (), 

• -resin and good housekeeping at the production of
plastic storage tanks, Plasticon (), -

• -resin and good housekeeping at the production of poly-
ester strengthened with glass fibre,  Plastics (), -

• Process design, process control and recycling in polyester
processing company, Dalery Polyester .. (), -

• Construction of polyester sailing boats using the vacuum
injection technique, Hoora Watersport (), -

• Polyester processing: water-based cleaning, Wavin 

(), -
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Beschikbare publicaties van subsidieprojecten zijn aangegeven
met het bijbehorende bestelnummer. Exemplaren van deze
publicaties kunt u bestellen bij InfoMil, via fax 
(070) 363 33 33 of e-mail info@infomil.nl. Een aantal
documenten kunt u daarnaast ook downloden van de website
van InfoMil www.infomil.nl.

Benzinetankstations
• Gentec – Reductie dampemissie bij het vullen van -tanks,

november 

Chemische industrie
•  Benelux – Verminderen van monomeer-emissie in hoge

druk polyethyleen productieproces en eindproduct, april 
• Forbo Krommenie – Verwijderen  uit droogkamerlucht

door adsorptie aan zeoliet, , 

Grafische industrie
• Vaassen Aluminium – Onderzoek naar de beperking van

oplosmiddelengebruik en de reductie van de
oplosmiddelenuitstoot, november , 

• Drukkerij Blok & Zn./Jongerius Aerob – Metingen
Proefwasser, 

•  Verpakkingen – Vervanging oplosmiddelhoudende twee-
componenten lijm bij het lakcacheren, september , 

• Cats Verpakkingen – Rotatiediep-druktechniek met
oplosmiddelarme inkten, november 

• Vaassen Aluminium – Watergedragen lak op sigarettenfolie,
maart , 

•  Verpakkingen – Optimalisering luchthuishouding
verpakkingsdiepdruk, september , 

•  – Haalbaarheidsonderzoek voor toepassingsverbreding
van het waterloos offsetdruksysteem, 

• Fasson – Demonstratie emulsielak -/-, 
• Vescom – Overgang van oplosmiddel- naar waterafdunbare

drukinkten voor het (diep)drukken van vinylolie, , 
• Kartoflex – Terugwinning van oplosmiddelen in

verpakkingsdrukkerijen, 
• Polarcup – Toepassing watergedragen inkt op tweezijdig 

-gecoat papier/karton, 

Houtverduurzaming
• Emultech – Modificatie creosootolie, januari 
• Markerink’s houtbedrijf – Het impregneren van hout met

gemodificeerde en gefractioneerde creosootolie, augustus 

Overige bronnen, rookgasreiniging
• Van Uffelen Recycling – Het milieuvriendelijk recupereren

van afgedankte en opgegraven opslagtanks, december 

Huishoudelijke, institutionele en industriële producten
• -Bouw – Insecticiden op micro-emulsiebasis voor

toepassing in hout

Annex 3
List of Subsidised Projects 

The available publications on subsidised projects are
indicated with accompanying order number. These
publications can be ordered from InfoMil, by facsimile
+31 70 363 33 33 or by E-mail info@infomil.nl. 
A number of documents can also be downloaded from
the InfoMil website www.infomil.nl.

Service Stations
• Gentec – Reduction vapour emissions in refuelling

 tanks, November 

Chemical Industry
•  Benelux – Prevention of monomer emissions

in -finished products, April 

• Forbo K rommenie – Removing s from drying
chamber air through adsorption to zeolite, , 

Printing Industry
• Vaassen Aluminium – Research into abatement of

solvent use, November , 

• Blok and Sons Printers/Jongerius Aerob –
Measurements Test Washer, 

•  Verpakkingen – Substitution solvent-containing
lacquers in coating, September , 

• Cats Verpakkingen – Intaglio-printing technique
with low-solvent inks, November 

• Vaassen Aluminium – Development of a water-
based lacquer for coating adhesive-coated
aluminium paper complexes (‘water-based lacquer
on cigarette paper’), March , 

•  Packaging – Improving intaglio printing
process, September , 

•  – Feasibility study into extending the
applications for an offset printing system not using
water, 

• Fasson – Demonstration emulsion lacquer -/-,


• Vescom – Change-over to water-based printing and
finishing varnishes, , 

• Kartoflex – Solvent recovery in packaging printing,


• Polarcup – Application of water-based ink on
double-sided -coated paper/cardboard, 

Wood Preserving
• Emultech – Modification of creosote oil, January 

• Markerink houtbedrijf – Impregnation of wood with
modified and fractioned creosote oil, August 

Other Sources, Flue Gas Cleaning
• Van Uffelen Recycling – Environmentally friendly

recycling of redundant storage tanks, December 

Household, Institutional and Industrial Products
• T-Construction – Pesticides on micro-emulsion

basis for application on wood
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Rubber- en kunststofindustrie
• Draka Interfoam – Dampterugwinning van dichloormethaan

bij zachtschuimfabricage
• Forbo Novilon – Het bestrijden van -emissies in de -

verwerkende industrie, 
• Synprodo Productie – Reductie van pentaanemissie in -

verwerkende industrie, 
• Deen Polyester Constructies/Smit Kunststoffen – De

vervaardiging van polyesterharsprodukten in gesloten mallen
met behulp van vacuum folie techniek, september , 

• Wavin Repox – Thermisch reinigen als vervanging van aceton,
januari 

• Synprodo – Reductie van pentaanemissie in de -
verwerkende industrie, het toepassen van procesgeïntegreerde
naverbranding, april , 

• Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
(/) – Verbetering van - en Milieuinrichting in de
Nederlandse polyesterverwerkende industrie ( project),
, 

• / – Alternatieve reinigingsmiddelen in de
polyesterharsverwerking, 

• Conyplex – Het omschakelen van een open mal naar een
gesloten mal fabricagetechniek voor een bestaand product en
bestaande mallen (polyester boot), , 

Tank op- en overslagbedrijven
• Matex Nederland – Multi-purpose adsorptie-unit, 

december 
• Panocean Tank Storage – Risico’s tijdens het transport van

organische dampen, 
• Comos Tank – Vermindering van emissies van

koolwaterstoffen door dampterugwinning, november 
•  – Mobile vapour recovery units for abatement of

gasoline vapours during barge loading; feasibility study,
februari , 

Tankreiniging
• Rotterdam Tank Transport – Emissiebeperking bij het

inwendig reinigen van tankopleggers en tankcontainers, 
april , 

Textielindustrie
• Stork Brabant – Hotmelt lamineertechnologie, december 

Verf, algemeen
• Stichting Verftoepassing – Bevordering praktische toepassing

van oplosmiddelarme verfproducten, december 
• Adviescentrum , Bedrijfschap Schildersbedrijf –

, selectiesysteem voor -arme verfsystemen voor
bouw en staalconservering, 

Rubber and Plastics Industry
• Draka Interfoam – Vapour recovery of

dichloromethane in soft-foam manufacture
• Forbo Novilon – Abating hydrocarbon emissions in

the  processing industry, 

• Synprodo Productie – Feasibility study reduction of
pentane emissions in the  processing industry, 

• Deen Polyester Constructies/Smit Kunststoffen –
Closed mould production using film, September
, 

• Wavin Repox – Thermic cleaning as a replacement
of acetone, January 

• Synprodo -Reduction of pentane emissions in the
-processing industry using process integrated
incineration, April , 

• Federatie Nederlandse Rubber- en
Kunststofindustrie (/) – Occupational
Health and Environment in the polyester processing
industry (A project), , 

• / – Alternative cleaners in the polyester
processing industry, 

• Conyplex – Changing from open moulding to
closed moulding techniques for a current product
and current moulds (polyester boat), , 

Storage and Transfer Companies
• Matex Nederland – Multipurpose adsorption unit,

December 

• Panocean Tank Storage – Hazards of transporting
organic vapours, 

• Comos Tank – Hydrocarbon emission abatement by
means of vapour recovery, November 

•  – Mobile vapour recovery units for the
abatement of gasoline vapours during barge loading:
feasibility study, , 

Tank Cleaning
• Rotterdam Tank Transport – Emission reduction

during the cleaning of tank lorries, April , 

Textile Industry
• Stork Brabant – Hotmelt laminating technology,

December 

Paint Sector, General
• Stichting Verftoepassing – Promotion practical use

of low-solvent paint products, December 

• Advies Centrum , Bedrijfschap Schildersbedrijf-
Paint , system to select low-solvent paints for
construction and steel preserving, 
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Verf, autospuiterijen
• Bova – Watergedragen aflaksystemen voor autobussen
•  Techniek – Interliner en waterverdunbare lakken
• Glasurit – Glassohyd Plus, 
• / – Restyle wagenpark   Friesland en de 

 Energiemaatschappij Gelderland en Flevoland
•  – Project oplosmiddelenregistratie, 

Verf, bouw
• Nationale Woning Raad – Inventarisatie en implementatie

van watergedragen verfsystemen in de sociale huursector, 
juli 

• Nationale Woning Raad – Ervaringen met de toepassing van
watergedragen verf op naaldhout in de sociale huursector,
september 

Verf, metaalindustrie
• Ahrend-Oda – Reductie van geur en  door

waterafdunbare lakken, september , 
•  – Alternatief verfafbijtproces, 
• Mibra-Relu – Gebruik in de praktijk van waterverdunbare

lakken op alkydbasis bij middelgrote en kleine bedrijven in de
metaalverwerkende industrie, mei 

•  Coatings – Toepassing in de loonindustrie van
watergedragen laksystemen, november 

• Philips  – Reductie van - en geuremissie door
toepassen van moffellakken op waterbasis, 

•  Buizen – Coaten met watergedragen lak, december 
• Hoogovens – Brongerichte -reductie bij verflijn Rooswijk
• NedCar – Inside Wax
• Adviescentrum  – Invoering van minder

oplosmiddelhoudende verfsystemen in de metaalindustrie

Verf, meubelindustrie
• Holland Trend Meubel – Toepassing elektrostatisch gespoten

waterafdunbare lak op grenen meubelen, maart 
• Treco – -emissiereducerend lakprocedé in de

meubelindustrie, 
• Hutten – Watergedragen - en tweecomponentenlakken op

beuken, 
• Bannink en Lenselink – Medium solids op eiken, 
• .. – Watergedragen lakken op eiken , 
• Oldenhuis/ Lundia – -lakken op vlakke panelen, 
• P. Flens – Applicatie en recycling van watergedragen (-

)lakken in de houten meubelindustrie, , 
• Hutten Productie Maatschappij – Applicatie en recycling van

watergedragen (-)lakken in de houten meubelindustrie,
, 

Paint Sector, Car Spraying Businesses
• Bova – Water-based finish coating systems for buses
•  Techniek – Interliner and water-based coatings
• Glasurit – Glassohyd Plus, 

• / – Restyle car fleet   Friesland and
the   Energy Company Gelderland and
Flevoland

•  – Solvent registration plan, 

Paint Sector, Construction
• Nationale Woning Raad -Inventory and

implementation of water-based paint systems in the
council housing sector, July 

• Nationale Woning Raad – Experiences with the
application of water-based paint on softwood in the
council house sector, September 

Paint Sector, Metal Industry
• Ahrend-Oda – Application water-based enamels in

the metal-processing industry, September , 

•  – Alternative paint-stripping process, 

• Mibra-Relu – Demonstration of the use of water-
based enamels in the metal-processing industry, 
May 

•  Coatings – Application of water-based lacquers
in the contract spraying business, November 

• Philips  – Reduction of emissions from
hydrocarbons and odours in applying water-based
enamels, 

•  Buizen – Coating with water-based lacquers,
December 

• Hoogovens – Source-oriented Hydrocarbon
abatement in paint line, Rooswijk

• Nedcar – Inside Wax
• Advies Centrum  – Introduction of reduced

solvent-containing paint systems in the metal
industry

Paint Sector, Furniture Industry
• Holland Trend Meubel – Application

electrostatically sprayed water-based varnishes on
deal furniture, March 

• Treco – Hydrocarbon emission-abating coating
process in the furniture industry, 

• Hutten – Water soluble and two component
varnishes on beech, 

• Bannink and Lenselink – Medium solids on oak, 

• ... – Water-based varnishes on oak, 

• Oldenhuis/ Lundia –  varnishes on flat panels, 

• P. Flens – Application and recycling of water-based
()varnishes in the wooden furniture industry,
, 

• Hutten Productie Maatschappij – Application and
recycling of water-based ()varnishes in the
wooden furniture industry, , 
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Verf, staalconservering
• Metaalcompagnie Brabant – Toepassing van -arme

primersystemen voor de staalconservering, september , 
• Reesink – Staalconservering met watergedragen verf,

november 
• Articon – Leiden nieuwbouw station, 
• Adviescentrum  – Onderzoek naar de toepassing van

minder milieubelastende verfsystemen op staalconstructies in
de praktijk, 

•  – Oplosmiddelarme verven op bruggen in onderhoud en
nieuwbouw, 

•  – Onderzoek koolwaterstofarm alternatief voor
conservering van hoogspanningsmasten, oktober 

• Adviescentrum  – Haalbaarheidsproject ‘Onderhoud
lichtmasten’, februari 

• Hoogovens – Minder milieubelastende conserveringssystemen
met een metallische grondlaag, augustus , 

• Bouman – Ontwikkeling onderhoudssysteem Haringvliet- en
Volkeraksluizen, december 

Reinigen en ontvetten
• Adviescentrum  – Voorlichting vermindering van

gehalogeneerde reinigers en ontvetters, november 
• Berk-Beccon – Ontvetten op andere wijze dan met ,

september 
• Honeywell – Waterig reinigen van bewerkte aluminium

gietstukken, november , 
• Stork Product Engineering – -vrij ontvetten van

metaaloppervlakken, augustus 
• Atotech – Inzet van waterige, -vrije reinigers in

afvalwatervrije systemen, september , 
• Unitech – Haalbaarheidsstudie naar Industriële Service

Bedrijven, april , 
• Atohaas – Vervangen  door  als reinigingsvloeistof, 

IJzergieterijen
• IJzergieterij De Globe – Reductie van de uitstoot van

isopropylalcohol door ijzergieterijen, , 

Overige sectoren
• Philips Lighting – Bedekken van compacte

fluorescentielampen op waterbasis, 
• Chemiewinkel UvA – Haalbaarheidsonderzoek zelflossende

bekistingsmaterialen, marktverkenning en milieubelasting,
, 

Paint Sector, Steel Preserving
• Metaalcompagnie Brabant – Application of low-

primer systems for steel preserving, September 

• Reesink – Steel preservation by means of water-
based paint and electrostatically charged spray-guns,
November 

• Articon – Building a new railway station in 
Leiden, 

• Advies Centrum  – Research into the
application of less environmentally hazardous paint
systems on steel constructions, in actual practice, 

•  – Low-solvent paints for bridges in maintenance
and new construction, 

•  – Low- alternative for preserving pylons,
October 

• Advies Centrum  – Coating lamp standards,
February 

• Hoogovens – Less environmentally-harmful
preservation systems with a metallic primer, August
, 

• Bouman – Development of a maintenance system
for Haringvliet and Volkerak locks, December 

Cleaning and Degreasing
• Advies Centrum  – Information on abatement

of halogenated cleaners and degreasers, 
November 

• Berk-Beccon – Degreasing in other ways than by
means of , September 

• Honeywell – water-based degreasing of aluminium
moulding products, November , 

• Stork Product Engineering – Hydrocarbon-free
degreasing of metal surfaces, August 

• Atotech – Implementation chlorinated
hydrocarbon-free detergents in sewage-free systems,
September , 

• Unitech – Feasibility study Industrial Cleaning and
Degreasing Service Company, April , 

• Atohaas – Replacing  by  as cleaning 
fluid, 

Iron Foundries
• IJzergieterij the Globe – Emission abatement of

isopropyl alcohol in iron foundries, , 

Other Sectors
• Philips Lighting – Coating of compact fluorescent

lamps on water basis, 

• Chemiewinkel UvA – Feasibility of solvent-free
formwork, marketing research and environmental
impact, , 



Bijlage 4
Overzicht onderzoeken
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Beschikbare publicaties van onderzoeken zijn aangegeven met
het bijbehorende bestelnummer. Exemplaren van deze
publicaties kunt u bestellen bij InfoMil, via fax (070) 363 33 33
of e-mail info@infomil.nl. Een aantal documenten kunt u
daarnaast ook downloden van de website van InfoMil
www.infomil.nl.

Algemeen
• Inventarisatie emissies koolwaterstoffen in het kader van

 (‘nieuwe -bronnen’), maart 
• Inventarisatie emissies vluchtige organische stoffen en

(nieuwe) mogelijkheden voor emissiereductie bij twaalf
doelgroepen, januari 

• Knelpuntenanalyse Rubber en kunststofindustrie, grafische
industrie, verf en huishoudelijke, institutionele en industriële
producten, mei , 

•  en de -richtlijn inzake de beperking van -
emissies – Herziene vergelijkende studie, oktober , 

• -reductiepotentieel onderzoek – Een quick scan, rapport
op hoofdlijnen en  deelpakketten (:verven en lakken, :
huishoudelijke, institutionele en industriële producten, :
aardolieketen, chemie, reinigen van tankauto’s, binnenvaart-
en zeeschepen, gasdistributie, : grafische industrie en
bedrukken weekgemaakt , : overigen), maart 

Benzinedistributieketen
• Dampverwerking bij kleine en middelgrote benzinedepots, 

april , 

Chemische industrie
• Beschikbare nageschakelde technieken voor de beperking van

-emissies via puntbronnen, januari , 
• Beschikbare nageschakelde technieken voor puntbronnen

met lage concentraties en hoge debieten, november 

Chemische industrie en Raffinaderijen
• Vaststelling en beheersing van lekverliezen, december 
• Comparative  Study for Inland Barge Loading Vapour

Return Systems, , 
• Determination of the  Emission Reduction of Tanks with

Internal Floating Roofs and Pressure-Vacuum Valves, 

Chemische industrie, aardolie-industrie en tankop- en
overslagbedrijven
• Emission reduction by internal floating roofs, 

Annex 4
List of Research Projects

The available publications on subsidised projects are
indicated with accompanying order number. These
publications can be ordered from InfoMil, by facsimile
+31 70 363 33 33 or by E-mail info@infomil.nl. 
A number of documents can also be downloaded from
the InfoMil website www.infomil.nl.

General
• Inventory hydrocarbon emissions within the scope

of  (‘new  sources’), March 

• Inventory of  emissions and (new) possibilities
for emission reduction for  target groups, 
January 

• Bottleneck analysis  for the Rubber and
Plastics Industry, Paint and Household, Institutional
and Industrial Products, May , 

•  and the European Directive concerning
the reduction of emissions of s in industry –
Revised comparative study, October , 

• Study on the  reduction potential – A quick
scan, a report on outlines and  sub-packages (:
paints, varnishes and enamels, : household,
industrial and institutional products, : mineral oil
chain, chemical industry, tank truck cleaning,
inland vessels and sea-going vessels, gas distribution,
: printing industry and printing on softened , :
other sources), March 

Petrol Distribution Chain
• Vapour recovery for small and medium-sized petrol

storage facilities, April , 

Chemical Industry
• Available add-on technology for the reduction of 

emissions through point sources, January , 

• Available add-on technology for point sources 
with low concentrations and high discharges, 
November 

Chemical Industry and Refineries
• Determination and control of diffuse losses, 

December 

• Comparative  Study for Inland Barge Loading
Vapour Return Systems, , 

• Determination of the  Emission Reduction of Tanks
with Internal Floating Roofs and Pressure-Vacuum
Valves, 

Chemical Industry, Oil Industry and Storage and
Transfer Companies
• Emission reduction by internal floating roofs, 
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Grafische industrie
• Nadere oriëntatie naar nageschakelde technieken voor

verpakkingsdrukkerijen, december , 
• Inventarisatie oplosmiddelarme inkten, lakken en lijmen voor

verpakkingsdrukkerijen, februari , 
• Toepassingsproblemen bij het gebruik van oplosmiddelarme

inkten, lakken en lijmen in verpakkingsdrukkerijen, 
februari , 

• Milieubezwaarlijkheid voor water van waterafdunbare 
inkten, lakken en lijmen voor verpakkingsdrukkerijen,
februari , 

• Mogelijkheden voor de reductie van de emissie van
isopropylalcohol, zoals gebruikt in de grafische industrie en
verpakkingsdrukkerijen, december 

• Toepassing condensatie en/of biofiltratie rotatie offset met
heatset, december 

• Non-solventinkten in de zeefdruk, april 
• Substitutie -reinigingsmiddelen in de zeefdruk, 

oktober 
• Reductie van isopropylalcohol in de offset, 

Huishoudelijke, institutionele en industriële producten
• Enquête gebruik -houdende producten, juni 
• , Markt- en milieuaspecten van verfspuitbussen, 

augustus , 
• Het gebruik van lijmen door industrieën en consumenten,


• Overige milieu-effecten huishoudelijke, institutionele en

industriële producten

Tankop- en overslagbedrijven
• Emissiereductie van koolwaterstoffen en zwarte stoffen in de

tankop- en overslagbedrijven (niet -bedrijven), april


Verf, algemeen
• Onderzoek naar waterverontreiniging door overschakeling op

watergedragen verven, december 

Verf, autospuiterijen
• Beschikbaarheid van -arme reinigings- en ontvettings-

middelen voor het carrosseriebedrijf, november 
• Model voor emissie  in autospuiterijen en

carrosseriebedrijven, december 

Verf, bloemenververijen
• Watergedragen verfsystemen voor bloemenververijen, juni



Verf, bouw
• Duurzaamheid van natuurverven, , 
• Advies voor strategisch marketing-concept voor bouw en doe-

het-zelf, 

Verf, meubelindustrie
• Reductie van -emissie in de houten-meubelindustrie, ,


• Toepassing van oplosmiddelarme lakken en beitsen op eiken

meubelen (project loopt nog)

Printing Industry
• Further orientation on add-on technology for the

packaging printing industry, December , 

• Inventory low-solvent inks, lacquers and adhesives
for packaging printing businesses, February , 

• Problems in the application of low-solvent inks,
lacquers and adhesives in packaging printing
businesses, February , 

• Environmental hazards to water due to low-solvent
inks, lacquers and adhesives for packaging printing
businesses, February , 

• Possibilities for reducing the emission of isopropyl
alcohol used in the printing industry and packaging
printing industry, December 

• Application condensation and/or biofiltration web
offset with heat-set, December 

• Non-solvent inks in screen printing, April 

• Substitution of  cleaning agents in screen
printing, October 

• Reduction of isopropyl alcohol in offset printing, 

Household, Institutional and Industrial Products
• Survey on the use of -containing products, 

June 

• Market and environmental aspects of paint sprayers,
August , 

• The use of adhesives by industry and consumers, 

• Other environmental effects of household,
institutional and industrial products

Storage and Transfer Companies
• Emission reduction in storage and transfer

businesses, not a member of , April 

Paint Sector, General
• Water pollution resulting from the switch to water-

based paints, December 

Paint Sector, Car Spraying Businesses
• Availability of low- cleaning and degreasing

products in the car spraying industry, November 

• Model  emissions per sprayer/pre-treater,
December 

Paint Sector, Flower Dyeing Businesses
• Water-based paint systems for flower dyeing

businesses, June 

Paint Sector, Construction
• Durability of natural paints, , 

• Advisory report on a strategic marketing concept
aimed at construction and , 

Paint Sector, Furniture Industry
• Abatement of hydrocarbon emissions in the wood

furniture industry, , 

• Application of low-solvent varnishes and stains on
oak furniture (project still in progress)
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Verf, staalconservering
• Invoering van -arme las- en shopprimers, , 
• Inventarisatie van de mogelijkheden tot verbetering van de

efficiency van verfspuitmethoden, toegepast in de
metaalconservering, 

• Verbetering van de doelmatigheid van verfspuitprocessen in
de metaalconservering, juli , Samenvattend eindrapport,
-; Scheepsbouw stationair, -; Staalconservering
stationair, -; Staalconservering mobiel, -

• Stichting Samenwerking Metaalconserveringsbedrijven,
Adviescentrum , Bedrijfschap Schildersbedrijven –
Project   fase  (verf op staal), april , 

• Adviescentrum  –  fase ,
duurzaamheidsinspecties van objecten die behandeld zijn met
minder milieubelastende verfsystemen (project loopt nog)

Reinigen en ontvetten
• Reinigen en ontvetten met gehalogeneerde oplosmiddelen en

waterige systemen, , 
• Het drogen van producten na waterige reiniging, , 
• Inventarisatie: standtijdverlenging van reinigings- en

ontvettingsbaden, , 
• Matrixonderzoek bewezen reinigingssystemen, , 
• Reinigen en ontvetten met gehalogeneerde koolwaterstoffen

en met systemen op waterbasis, januari , 
• Alternatieven voor , februari , 
• Minder  in meer metaalbedrijven, april , 

Voedings- en genotsmiddelenindustrie
• Hexaanemissiereductie door verbetering van

condensorkoeling, november 

Paint Sector, Steel Preserving
• Introduction of low- welding and shop primers,

, 

• Inventory of the potential improvements of the
efficiency of paint spraying processes in steel
preservation, 

• Improvement of the efficiency of paint spraying
processes in metal preservation, July ,
Summarising final report, -
Shipbuilding stationary, -
Steel Preserving stationary, -
Steel Preserving mobile, -

• Stichting Samenwerking
Metaalconserveringsbedrijven, Adviescentrum ,
Bedrijfschap Schildersbedrijven – Project  

phase  (paint on steel), April , 

• Adviescentrum  –  phase , durability
inspections of objects treated with paint systems that
are less harmful to the environment (project still in
progress)

Cleaning and Degreasing
• Cleaning and degreasing using halogenated solvents

and water-based systems, , 

• Drying of products that have been cleaned using
water, , 

• Inventory: Extending the standing time of cleaning
and degreasing solutions, , 

• Matrix research proven cleaning systems, , 

• Cleaning and degreasing using halogenated solvents
and water-based systems, , 

• Alternatives for s in cleaning and degreasing,
February , 

• Less s in more metal businesses; April , 

Food and Luxury Food Industry
• Hexane emission abatement by improvement of

condensor-cooling, November 



Bijlage 5
Wet- en regelgeving met betrekking tot VOS-emissies
Annex 5  Legislation and regulations with regard to VOC emissions
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In deze bijlage is de wet- en regelgeving opgenomen die
ten tijde van het project KWS2000 van kracht is geworden
en waarin elementen van KWS2000 zijn opgenomen.

VOS-amvb
• Besluit van  december , houdende regels inzake

het beperken van de emissie van vluchtige organische
stoffen (Besluit vluchtige organische stoffen Wms),
staatsblad  nr. 

• Regeling keuring spuitapparatuur Besluit vluchtige
organische stoffen Wms, staatscourant , nr.  p

• Regeling typegoedkeuring Besluit vluchtige organische
stoffen Wms , staatscourant , nr.  p

• Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige
organische stoffen Wms , staatscourant , 
nr.  p

• Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen
Wms , staatscourant , nr.  p

• Reglement Beroepscommissie Besluit vluchtige organische
stoffen Wms , staatscourant , nr.  p

Oplosmiddelenbesluit
• Besluit van  maart , houdende regels inzake het

beperken van de emissie van vluchtige organische
stoffen bij het gebruik van organische oplosmiddelen
(oplosmiddelenbesluit omzetting --richtlijn
milieubeheer), staatsblad , nr. 

• Regeling oplosmiddelenboekhouding en metingen -
emissies, staatscourant , nr.  p

• Regeling aanduiding NeR, staatscourant , nr.  p

Benzine
• Regeling op-, overslag en distributie benzine

milieubeheer, staatscourant , nr.  p, gewijzigd
staatscourant , nr.  p

• Regeling benzinevervoer in mobiele tanks, staatscourant
, nr.  p, gewijzigd staatscourant , nr. , p.

Amvb’s
• Besluit van  januari , houdende regels voor

tankstations voor het wegverkeer (Besluit tankstations
milieubeheer), staatsblad , nr. , gewijzigd:
staatsblad , nr. , , nr. ,  nr. 

• Besluit van  juni , houdende regels voor
inrichtingen voor motorvoertuigen (Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer),
staatsblad  nr. 

• Besluit van  juli , houdende regels voor
inrichtingen voor bouwbedrijven en
houtbewerkingbedrijven (Besluit bouw- en
houtbedrijven milieubeheer), staatsblad , nr. 

• Besluit van  maart , houdende regels voor
textielreinigingsbedrijven (Besluit
textielreinigingsbedrijven milieubeheer), staatsblad
, nr. 

OPS-wet- en regelgeving
• Besluit van  februari  tot wijziging van het

Arbeidsomstandighedenbesluit betreffende een
vervangingsplicht ten aanzien van vluchtige organische
stoffen, staatsblad , nr. 

• Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende
werkzaamheden met vluchtige organische stoffen
staatscourant , nr.  p, staatscourant  nr. 
p, staatscourant , nr.  p, staatscourant ,
nr.  p

• Wijziging beleidsregels
arbeidsomstandighedenwetgeving, staatscourant 
maart , nr.  p

• Intentieverklaring metalektro en metaalbewerking,
staatscourant , nr.  p

• Intentieverklaring organische oplosmiddelen verf- en
drukinktindustrie, staatscourant , nr.  p

• convenant Bouw inzake fysieke belasting
werkdruk, kwarts, organo-psychosyndroom (),
staatscourant , nr. p

• convenant grafimedia-branche, inzake werkdruk,
, oplosmiddelen, verzuimbegeleiding, vroegtijdige
reïntegratie, staatscourant , nr. , p

Convenanten in het kader van het
doelgroepenbeleid
• Convenant basismetaal, intentieverklaring,  maart 
• Convenant betonmortel- en betonproductenindustrie,

milieubeleidsadvies,  september 
• Convenant chemische industrie, intentieverklaring, 

 april 
• Convenant Grafische industrie en

verpakkingsdrukkerijen, milieubeleidsovereenkomst, 
 april 

• Convenant metaal- en elektrotechnische industrie,
intentieverklaring,  april 

• Convenant Rubber- en kunststofverwerkende industrie,
intentieverklaring,  december 

• Convenant textiel en tapijtindustrie, intentieverklaring,
 maart 

• -convenant, ondertekend  november 

NeR
• Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) versie

september , met aanvullingen.

Internationale verdragen
• Protocol bij het verdrag van  betreffende

grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange
afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en
ozon op leefmilieu. Tractatenblad , nr. 
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Overheid
Authorities

 Ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

–Directoraat-Generaal Milieubeheer ()
–Rijksgebouwendienst ()

 Regionale Inspectie voor de Milieuhygiëne
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu
 Ministerie van Economische Zaken

–Directoraat-Generaal voor Industrie & 
Diensten

 Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

–Directie Arbeidsomstandigheden 
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

–Dienst Binnenwateren/
–Bouwdienst Rijkswaterstaat

 Interprovinciaal Overleg
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
Trade and Industry Associations

 Belangenvereniging Tankstations
 Bedrijfschap Schildersbedrijf
 Bond van Leveranciers van 

Kantoorartikelen
 Vereniging van auto-, tweewieler-, revisie-, 

caravan-, autoverhuur-, bandenservice-, 
schadereparatie-, takel- en bergings-
bedrijven, auto- en motorrijscholen en 
vul- en servicestations

 Centrale Bond van Meubelfabrikanten
 Centraal Bureau voor de Rijn- en 

Binnenvaart 
Consumentenbond

 Raad voor het Filiaal- en Grootwinkel-
bedrijf

 ‒  Vereniging  – 
 Nederlandse Vereniging van Ondernemers 

in het Carrosseriebedrijf
 Federatie van Ondernemers in het 

Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
 Vereniging van Nederlandse Fabrikanten 

van Kartonnages en Flexibele 
Verpakkingen

 Textielvereniging KRL
 Koninklijk Verbond van Grafische 

Ondernemingen
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

 Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders

Metaalunie
 Nederlandse Aërosol Vereniging
 Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
 Nederlandse Cosmetica Vereniging

 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunst-
stofindustrie

 Nederlandse Organisatie Voor de Energie-
branche

 Nederlandse Spoorwegen
  Federatie Nederlandse Rubber- en Kunst-

stofindustrie
/ Fabricanten van Vezelversterkte Kunststof-

producten
 Nederlandse Vereniging van Zeep-

fabrikanten
 Nationale Woningraad
 Overlegorgaan Vluchtige Organische 

Stoffen
 Vereniging van de Rijwiel- en Automobiel 

Industrie
 Samenwerkende Elektriciteits Productie-

bedrijven
 Stichting Samenwerking Metaal-

conserveringsbedrijven
 Vereniging van Fabrikanten van -bouw-

producten
 Vereniging van Fabrikanten van -
 verpakkingen
 Transport en Logistiek Nederland
 Vereniging voor de bandenbranche in 

Nederland
 Vereniging van Nederlandse Fabrikanten 

van Eetbare Oliën en Vetten
 Vereniging voor Kantoor-, Informatie- en 

Communicatietechnologiebedrijven
 Vereniging voor Industriële Spuit- en 

Moffelbedrijven
 Vereniging van Leveranciers van 

Verfspuitappartuur
 Vereniging van Metaalbeschermings-

bedrijven
 Vereniging van Nederlandse Chemische 

Industrie
 Vereniging Nederlandse Lijmindustrie
 –  Verbond van Nederlandse Ondernemingen

– Nederlands Christelijk Werkgevers-
verbond

 Vereniging Nederlandse Petroleum
(/ /) Industrie
 Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 

Industrie
 Vereniging voor Oppervlaktetechnieken 

van Materialen
 Vereniging van Onafhankelijke 

Tankopslagbedrijven
 Vereniging van Spuitcabine Leveranciers
 Vereniging van Systeem-, Kantoor- en 

Bedrijfsmeubelen
 Vereniging van Verf- en drukinkt-

fabrikanten
 Vereniging van Verfgroothandelaren


