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SAMENVATTING 
 
1) Inleiding 
Het referentiedocument over de Beste Beschikbare Technieken (BREF) met als titel ‘Beste 
Beschikbare Technieken voor de productie van polymeren’ (POL) is het resultaat van een 
informatie-uitwisseling overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de Richtlijn 96/61/EG van de Raad 
(de “GPBV-richtlijn”). Deze samenvatting beschrijft de voornaamste bevindingen en geeft een 
overzicht van de belangrijkste besluiten inzake de BBT (Beste Beschikbare Technieken) en de 
daaraan gekoppelde emissie- en verbruiksniveaus. Deze samenvatting moet gelezen worden 
samen met het voorwoord, waarin de doelstellingen van het document - hoe het document moet 
worden gebruikt en wat de wettelijke voorwaarden zijn - worden uiteengezet. Het kan gelezen 
en geïnterpreteerd worden als een opzichzelfstaand document, maar geeft als samenvatting, niet 
alle details van het volledige document weer. Het is dan ook niet de bedoeling om deze 
samenvatting te gebruiken als vervanging van het volledige document als instrument bij de 
BBT-besluitvorming. 
 
2) Toepassingsgebied van dit document 
Dit document richt zich op de voornaamste producten van de Europese polymeerindustrie, 
zowel wat betreft omvang van productie als effecten voor het milieu, die voornamelijk worden 
geproduceerd in specifieke installaties voor de productie van één specifiek polymeer. De lijst 
met producten is niet volledig, maar omvat polyolefinen, polystyreen, polyvinylchloride, 
onverzadigde polyesters, styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie, 
butadieen houdende rubbers verkregen door oplossingspolymerisatie, polyamiden, 
polyeth(yl)eenterefthalaatvezels en viscosevezels. 
 
Voor de installaties voor de productie van polymeren werd er geen specifieke drempelwaarde 
vastgelegd als grens tussen GPBV-installaties en niet-GPBV-installaties, aangezien dit niet 
voorzien is in de GPBV-richtlijn. 
 
3) De sector en de milieu-aspecten 
Polymeerproducerende bedrijven produceren een verscheidenheid aan basisproducten, gaande 
van handelsartikelen tot materialen met een hoge toegevoegde waarde, die zowel in batches als 
in continue processen worden geproduceerd en dit in installaties met een capaciteit van 
ongeveer 10 000 ton per jaar tot ongeveer 300 000 ton per jaar. 
 
De basispolymeren worden verkocht aan verwerkende bedrijven, waardoor er een immense 
reeks aan eindgebruikersmarkten wordt bediend. 
 
De chemie van de productie van polymeren bestaat uit drie basisreactietypen, zijnde 
polymerisatie, polycondensatie en polyadditie, zodat het aantal gebruikte 
bewerkingen/processen relatief klein is. Deze omvatten onder meer de voorbereiding, de reactie 
zelf en de scheiding van de producten. In vele gevallen is koeling, verwarming of het toepassen 
van vacuüm of druk nodig. De onvermijdelijke afvalstromen worden behandeld in 
terugwinnings- en/of reductiesystemen of als afval verwijderd. 
 
De belangrijkste milieu-aspecten van de polymeersector zijn emissies van vluchtige organische 
stoffen, in sommige gevallen afvalwater met mogelijks een hoge belasting met organische 
verbindingen, relatief grote hoeveelheden afgewerkte oplosmiddelen en niet-recyclebaar afval 
evenals de energiebehoefte. Rekening houdend met de diversiteit van de polymeersector en het 
brede gamma van geproduceerde polymeren, geeft dit document geen volledig overzicht van de 
uitstoot door de polymeersector. Wel worden er emissie- en verbruiksgegevens vermeld van een 
brede reeks van op dit moment operationele installaties in de sector. 
 
4) Technieken die in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de BBT 
Technieken die in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de BBT staan 
samen vermeld in een algemene paragraaf en in productspecifieke paragrafen voor bepaalde 
polymeren. De eerstgenoemde paragraaf omvat instrumenten voor milieubeheer, ontwerp en 
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onderhoud van de installaties, monitoring en een aantal algemene technieken met betrekking tot 
energie- en end-of-pipe-maatregelen. 
 
5) Beste Beschikbare Technieken 
De onderstaande samenvatting bevat niet de achtergrondverklaringen en de kruisreferenties die 
terug te vinden zijn in de volledige tekst. Daarnaast, bevat de volledige tekst de BBT voor 
milieubeheer die niet in deze samenvatting worden vermeld. 
 
Het raakvlak met de BREF voor CWW 
De BREF voor CWW (‘Veelgebruikte systemen voor rookgas- en afvalwaterzuivering/beheer in 
de chemische sector’) beschrijft technieken die vaak van toepassing zijn op het gehele spectrum 
van de chemische industrie. Gedetailleerde beschrijvingen van technieken voor terugwinning of 
beperking van de uitstoot zijn terug te vinden in de BREF voor CWW. 
 
De aan de BBT gerelateerde emissieniveaus van de end-of-pipe-technieken, beschreven in de 
CWW BREF, zijn BBT wanneer deze technieken worden toegepast in de polymeersector. 
 
Massadebiet en concentratieniveaus 
Dit document verwijst voornamelijk naar aan de productie gekoppelde, BBT-gerelateerde 
emissie- en verbruiksniveaus, maar ook naar end-of-pipe-technieken waarvan de 
concentratiegerelateerde resultaten terug te vinden zijn in de CWW-BREF. Alle BBT-
gerelateerde emissieniveaus hebben betrekking op de totale emissies, inclusief emissies van 
puntbronnen en diffuse emissies. 
 
Wat de toepassing van de BBT inhoudt  
De genoemde BBT omvatten generieke BBT en specifieke BBT voor de verschillende 
polymeren die in dit document besproken worden. De generieke BBT zijn de technieken die 
gezien worden als algemeen toepasbaar op alle typen polymeerinstallaties. De 
polymeerspecifieke BBT zijn de technieken die beschouwd worden als specifieke BBT voor 
installaties waar voornamelijk of uitsluitend bepaalde typen polymeren worden geproduceerd. 
 
Generieke BBT is 
 
• vermindering van diffuse emissies door een geavanceerd ontwerp van de apparatuur 

inclusief: 
 

o gebruik van kleppen met balg of dubbele afdichting of even efficiënte apparatuur. 
Balgkleppen worden in het bijzonder aanbevolen voor zeer toxische processen 

o magnetisch aangedreven pompen of pompen met ingekapselde rotor, of pompen met 
dubbele afdichting en een vloeistofbarrière 

o magnetisch aangedreven compressoren of compressoren met ingekapselde rotor, of 
compressoren met dubbele afdichting en een vloeistofbarrière 

o magnetisch aangedreven roerwerken of roerwerken met ingekapselde rotor, of 
roerwerken met dubbele afdichting en een vloeistofbarrière 

o minimalisering van het aantal flenzen (koppelstukken) 
o doeltreffende pakkingen 
o gesloten bemonsteringssystemen 
o afvoer van verontreinigd effluent in gesloten systemen 
o opvang uit de afvoeropeningen. 

 
• beoordeling en meting van de diffuse verliezen om de onderdelen in te delen naar type, 

onderhouds- en procesomstandigheden om de elementen te identificeren met de meeste 
kans op diffuse verliezen 

• de instelling en handhaving van controle en onderhoud van apparatuur (monitoring and 
maintenance, M&M) en/of een LDAR-programma (leak detection and repair, lekopsporing 
en -reparatie) op basis van een databank voor onderdelen en onderhoud in combinatie met 
de beoordeling en meting van diffuse verliezen 
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• vermindering van de stofemissies met een combinatie van de volgende technieken: 
 

o ‘dense phase’-transport is efficiënter dan ‘dilute phase’-transport om stofemissies te 
voorkomen 

o verlaging van de snelheid in ‘dilute phase’-transportsystemen tot zo laag mogelijke 
waarden 

o reductie van stofvorming in transportlijnen door oppervlaktebehandeling en goede 
uitgelijning van de pijpleidingen 

o gebruik van cyclonen en/of filters in de luchtuitlaten van ontstoffingsunits. 
Het gebruik van doekfiltersystemen is effectiever, met name voor fijn stof 

o gebruik van natte gaswassers. 
 
• tot een minimum terugbrengen van het opstarten en het stilleggen van installaties om 

piekemissies te voorkomen en het algehele verbruik (b.v. energie, monomeren per ton 
product) te verminderen 

• inveiligheidstelling van de reactorinhoud in geval van noodstops (b.v. door gebruik van 
insluitingssystemen) 

• recycling van het ingesloten materiaal of gebruik ervan als brandstof 
• preventie van watervervuiling door correct ontwerp van en gebruik van materiaal voor 

pijpleidingen. Om inspectie en reparatie te vergemakkelijken, hebben verzamelsystemen 
voor effluentwater in nieuwe installaties en vernieuwde systemen: 

 
o bovengronds geplaatste buizen en pompen 
o in goten geplaatste buizen die toegankelijk zijn voor inspectie en reparatie. 

 
• gebruik van gescheiden opvangsystemen voor effluent: 
 

o verontreinigd effluentwater afkomstig van processen 
o potentieel verontreinigd water afkomstig van lekken en andere bronnen, waaronder 

koelwater en afstromend oppervlaktewater van de terreinen van de procesinstallaties, 
enz. 

o niet-verontreinigd water. 
 
• zuivering van de spoellucht uit ontgassingssilo’s en afvoerkanalen uit reactoren met een of 

meer van de volgende technieken: 
 

o recycling 
o thermische oxidatie 
o katalytische oxidatie 
o adsorptie 
o affakkeling (uitsluitend niet-continue stromen). 

 
• gebruik van affakkelingssystemen voor verwerking van niet-continue emissies uit het 

reactorsysteem. Affakkeling van niet-continue emissies uit reactoren is uitsluitend een BBT 
als deze emissies niet kunnen worden gerecycled in het proces of gebruikt als brandstof 

• gebruik, waar mogelijk, van elektriciteit en stoom van installaties voor 
warmtekrachtkoppeling. Warmtekrachtkoppeling wordt doorgaans geïnstalleerd wanneer 
de installatie gebruik maakt van de geproduceerde stoom of wanneer er een afzetgebied 
voor de geproduceerde stoom aanwezig is. De geproduceerde elektriciteit kan door de 
installatie gebruikt worden of geëxporteerd worden 

• terugwinning van de reactiewarmte door de generatie van lagedrukstoom bij processen of 
in installaties indien lagedrukstoom door interne of externe consumenten kan worden 
afgenomen 

• hergebruik van het potentiële afval van een polymeerinstallatie 
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• gebruik van ‘pigging’-systemen in multiproductinstallaties met vloeibare grondstoffen en 
producten 

• gebruik van een buffer voor afvalwater voordat het naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
gaat om een constante kwaliteit van het afvalwater te verkrijgen. Dit is van toepassing op 
alle processen waarbij afvalwater vrijkomt, zoals bij PVC en ESBR 

• efficiënte zuivering van afvalwater. Afvalwaterzuivering kan plaatsvinden in een centrale 
installatie of in een installatie voor een specifieke activiteit. Afhankelijk van de kwaliteit 
van het afvalwater is speciale, aanvullende voorbehandeling noodzakelijk. 

 
De BBT voor polyethyleen is 
 
• terugwinning van monomeren uit zuigercompressoren bij LDPE-processen om deze:  

o opnieuw in het proces te brengen en/of 
o naar een thermische oxidator te sturen. 

• het opvangen van afgassen uit de extruders. Afgassen van de extrusiesectie (achterste 
afdichting van de extruder) bij de LDPE-productie zijn rijk aan VOS. Door afzuiging van 
de dampen van de extrusiesectie, wordt de emissie van monomeren verminderd 

• vermindering van de emissies uit afwerkings- en opslagafdelingen door zuivering van 
spoellucht 

• de reactor laten werken bij de hoogst mogelijke polymeerconcentratie. Door verhoging van 
de concentratie polymeren in de reactor wordt de algehele energie-efficiëntie van het 
productieproces geoptimaliseerd 

• gebruik van koelsystemen met een gesloten kringloop. 
 
 
De BBT voor LDPE is 
 
• de lagedrukafscheider laten werken bij de laagste druk en/of 
• selectie van oplosmiddelen en 
• devolatilisatie-extrusie of  
• zuivering van spoellucht uit ontgassingssilo’s. 
 
 
De BBT voor suspensieprocessen is 
 
• toepassing van gesloten kringloopsystemen voor het spoelen met stikstof en 
• optimalisatie van het stripproces en 
• recycling van monomeren uit het stripproces en 
• condensatie van het oplosmiddel en 
• selectie van oplosmiddelen. 
 
 
De BBT voor de gasfaseprocessen is 
 
• toepassing van gesloten kringloopsystemen voor het spoelen met stikstof en 
• selectie van oplosmiddelen en co-monomeren. 
 
 
De BBT voor processen met LLDPE in oplossing is 
 
• condensatie van het oplosmiddel en/of 
• selectie van oplosmiddelen en 
• devolatilisatie-extrusie of 
• zuivering van spoellucht uit ontgassingssilo’s. 
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De BBT voor polystyreen is 
 
• vermindering en controle van emissies uit opslag door een of meer van de volgende 

technieken: 
 

o minimalisering van de niveauvariatie 
o compensatielijnen voor gassen 
o vlottende afdekkingen (uitsluitend grote tanks) 
o geïnstalleerde condensors 
o terugwinning uit afvoerkanalen voor behandeling. 

 
• terugwinning via alle spoelstromen en afvoeropeningen van reactoren 
 
• opvang en zuivering van de afgewerkte lucht afkomstig van pelletisering. Doorgaans wordt 

de uit de pelletiseringsafdeling afgezogen lucht samen met de lucht uit afvoeropeningen 
van de reactor en de spoelstromen gereinigd. Dit is uitsluitend van toepassing op GPPS- en 
HIPS-processen 

 
• vermindering van de emissies bij de voorbereiding bij EPS-processen door een of meer van 

de volgende of gelijkwaardige technieken: 
 

o compensatielijnen voor dampen 
o condensors 
o terugwinning uit afvoerkanalen voor verdere behandeling. 

 
• vermindering van de emissies uit het oplossysteem bij HIPS-processen door een of meer 

van de volgende technieken: 
 

o cyclonen om transportlucht te scheiden 
o pompsystemen met hoge concentratie 
o systemen voor continu oplossen 
o compensatielijnen voor dampen 
o terugwinning uit afvoerkanalen voor verdere behandeling 
o condensors. 

 
 
De BBT voor polyvinylchloride is 
 
• gebruik van de juiste opslagfaciliteiten voor de VCM-grondstoffen die zijn ontworpen en 

worden onderhouden om lekkage en daaruit voortkomende lucht-, bodem- en 
waterverontreiniging te voorkomen: 

 
o de opslag van VCM in gekoelde tanks bij atmosferische druk of 
o de opslag van VCM in tanks bij overdruk en bij omgevingstemperatuur en 
o het voorkomen van VCM-emissies door tanks te voorzien van gekoelde 

terugvloeikoelers en/of  
o het voorkomen van VCM-emissies door tanks te voorzien van een aansluiting op het 

VCM-terugwinningssysteem of op een geschikt systeem voor afgasbehandeling. 
 
• preventie van emissies uit aansluitingen bij het lossen van VCM door 
 

o gebruik van compensatielijnen voor dampen en/of 
o verwijdering en behandeling van VCM uit aansluitingen vóór loskoppeling 

 
• vermindering van restemissies van VCM uit reactoren door een juiste combinatie van de 

volgende technieken: 
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o minder frequent openen van de reactoren 
o drukverlaging in de reactor door lozen naar VCM-terugwinning 
o afvoeren van de vloeibare inhoud naar gesloten vaten 
o spoelen en reinigen van de reactor met water 
o dit water af laten vloeien naar het stripsysteem 
o stomen en/of spoelen van de reactor met inert gas om restsporen van VCM te 

verwijderen, met doorvoer van de gassen naar VCM-terugwinning. 
 
• strippen van de suspensie of latex om een laag VCM-gehalte in het product te krijgen 
• zuivering van afvalwater met een combinatie van: 
 

o strippen 
o uitvlokking (flocculatie) 
o biologische afvalwaterzuivering. 

 
• preventie van stofemissies bij droogprocessen met cyclonen voor suspensie-PVC, 

doekfilters voor microsuspensie en meervoudige doekfilters voor emulsie-PVC 
• behandeling van de VCM-emissies uit het terugwinsysteem door een of meer van de 

volgende technieken: 
 

o absorptie 
o adsorptie 
o katalytische oxidatie 
o verbranding. 

 
• preventie en beheersing van diffuse VCM-emissies uit aansluitingen en afdichtingen van de 

installatie 
• preventie van accidentele VCM-emissies uit polymerisatiereactoren door een of meer van 

de volgende technieken: 
 

o specifieke controle-instrumenten voor toevoer naar de reactor en operationele 
omstandigheden 

o chemische remmingssystemen om de reactie te stoppen 
o noodcapaciteit om de reactor te koelen 
o noodstroomvoorziening voor agitatie (uitsluitend niet in water oplosbare 

katalysatoren) 
o gecontroleerde nooduitstroomcapaciteit naar het VCM-terugwinningssysteem. 

 
De BBT voor onverzadigde polyesters is 
 
• behandeling van afgassen door een of meer van de volgende technieken: 
 

o thermische oxidatie 
o actieve kool 
o gaswassers met glycol 
o sublimatieruimten. 

 
• thermische zuivering van afvalwater dat voornamelijk afkomstig is van de reactie 

(grotendeels samen met rookgas). 
 
De BBT voor ESBR is 
 
• opslagtanks van de installatie zodanig ontwerpen en onderhouden dat lekkage en de daaruit 

voortkomende lucht-, bodem- en waterverontreiniging wordt voorkomen en toepassing van 
een of meer van de volgende technieken voor opslag: 

 
o minimalisering van de niveauvariatie (uitsluitend geïntegreerde installaties) 
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o compensatielijnen voor gassen (uitsluitend dichtsbijzijnde tanks) 
o vlottende afdekkingen (uitsluitend grote tanks) 
o condensors voor afgassen 
o verbeterd strippen van styreen 
o terugwinning voor externe behandeling (doorgaans verbranding). 

 
• beheersing en minimalisering van diffuse emissies door de volgende of gelijkwaardige 

technieken: 
 

o controle van flenzen, pompen, afdichtingen, enz. 
o preventief onderhoud 
o bemonstering in gesloten kringloop 
o vernieuwing van de installatie: in tandem gemonteerde mechanische afdichtingen, 

lekvrije kleppen, verbeterde pakkingen. 
 
• opvang uit de afvoeropeningen van procesapparatuur voor behandeling (doorgaans 

verbranding)  
• recyclen van water 
• behandeling van afvalwater door biologische zuivering of gelijkwaardige technieken 
• minimalisering van de hoeveelheid gevaarlijk afval door goede scheiding en dit afval 

verzamelen voor transport voor externe verwerking 
• minimalisering van de hoeveelheid niet-gevaarlijk afval door goed beheer en recycling 

buiten de locatie. 
 
De BBT voor butadieen bevattende rubbers verkregen door oplossingspolymerisatie is 
 
• verwijdering van oplosmiddelen uit het product door gebruikmaking van een van de 

volgende technieken, beide of een gelijkwaardige techniek: 
 

o devolatilisatie-extrusie 
o stoomstrippen. 

 
De BBT voor polyamiden is 
 
• behandeling van rookgassen afkomstig van productieprocessen van polyamiden door natte 

wassing. 
 
De BBT voor polyethyleenterefthalaatvezels is 
 
• toepassing van voorbehandeling van afvalwater door een of meer van de volgende 

technieken: 
 

o strippen 
o recycling 
o of gelijkwaardig 

 
alvorens afvalwater van PET-productieprocessen naar een AWZI te sturen 

 
• behandeling van rookgasstromen afkomstig van PET-productie met katalytische oxidatie of 

gelijkwaardige technieken. 
 
De BBT voor viscosevezels is 
 
• operationele opstelling van spinmachines in gebouwen 
• condensatie van de afgewerkte lucht uit spinstraten om CS2 terug te winnen en weer in het 

proces te recyclen 
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• terugwinning van CS2 uit afgewerkte lucht door middel van adsorptie met actieve kool. 
Afhankelijk van de concentratie H2S in de afgewerkte lucht zijn er verschillende 
technologieën beschikbaar voor de adsorptieve terugwinning van CS2 

• toepassing van ontzwavelingsprocédés op afgewerkte lucht op basis van katalytische 
oxidatie met H2SO4-productie. Afhankelijk van massadebiet en -concentraties is er een 
aantal verschillende processen beschikbaar voor de oxidatie van zwavelhoudende afgassen 

• terugwinning van sulfaat uit spinbaden. De BBT is het verwijderen van sulfaat als Na2SO4 
uit het afvalwater. Het bijproduct heeft een economische waarde en wordt verkocht 

• vermindering van Zn uit het afvalwater door basische precipitatie gevolgd door 
sulfideprecipitatie 

• toepassing van anaerobe sulfaatreductietechnieken voor gevoelige waterlichamen 
• gebruik van wervelbedverbranders om niet-gevaarlijk afval te verbranden en de warmte 

terug te winnen voor de productie van stoom of energie. 
 
6) Aan BBT gerelateerde emissie- en verbruiksniveaus 
 
Rekening houdend met de generieke en specifieke BBT gelden de volgende emissie- en 
verbruiksniveaus bij de toepassing van BBT (zie de volgende tabel): 
 

 VOS 
(g/t) 

Stof 
(g/t) 

CZV 
(g/t) 

Gesuspendeerde 
vaste deeltjes 

(g/t) 

Directe 
energie 
(GJ/t) 

Gevaarlijk 
afval (kg/t) 

LDPE 

Nieuw: 
700 - 1100 
Bestaand: 

1100 - 2100 

17 19 – 30  

Buis: 
2,88–3,24*  
Autoclaaf: 
3,24 – 3,60 

1,8 – 3,0 

LDPE-
copolymeren  2000 20   4,50 5,0 

HDPE 

Nieuw: 
300 - 500 
Bestaand: 
500 - 1800 

56 17  

Nieuw: 
2,05 

Bestaand: 
2,05 – 2,52 

3,1 

LLDPE 

Nieuw: 
200 - 500 
Bestaand: 
500 - 700 

11 39  

Nieuw: 
2,08 

Bestaand: 
2,08 – 2,45 

0,8 

GPPS 85 20 30 10 1,08 0,5 
HIPS 85 20 30 10 1,48 0,5 
EPS 450 - 700 30   1,80 3,0 

S-PVC 

VCM: 
18 - 45 

Afwijkende 
mening: 
18 - 72 

10 – 40  50 – 480  10**  0,01 – 0,055 

E-PVC 

100 - 500 
Afwijkende 

mening: 
160 - 700 

50 – 200  50 – 480  10**  0,025–0,075 

UP 40 - 100 5 – 30    2 – 3,50 7 
ESBR 170 - 370  150 – 200    
* Sluit een potentieel positief saldo van 0 tot 0,72 GJ/t voor lagedrukstoom uit (afhankelijk van de 

exportmogelijkheden voor lagedrukstoom) 
‘Nieuw’ en ‘bestaand’ verwijzen naar nieuwe of bestaande installaties. 
** Als alternatief wordt 1 – 12 g/t AOX bereikt voor PVC-productielocaties of gecombineerde locaties met 

PVC-productie 

 

S naar lucht 
(kg/t) 

SO4
2- 

naar 
water 
(kg/t) 

CZV 
(g/t) 

Zn naar water 
(g/t) 

Directe 
energie 
(GJ/t) 

Gevaarlijk 
afval (kg/t) 

Cellofaanwol  12 - 20 200 - 300 3000 - 5000 10 - 50 20 - 30  0,2 - 2,0 
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Drie lidstaten wilden dat hun afwijkende mening ten aanzien van BBT-AEL voor VCM-
emissies naar de lucht bij de productie van PVC werd vastgelegd. De BBT-AEL die deze 
lidstaten voorstelden, worden vermeld in de tabel. Voor hun afwijkende mening werd de 
volgende reden gegeven: De hoogste waarde van het bereik geldt voor de kleine 
productielocaties. Het ruime bereik van de BBT-AEL hangt niet samen met verschillende BBT-
resultaten maar met verschillende combinaties van gefabriceerde producten. Elke BBT-AEL 
binnen dit bereik geldt voor installaties die BBT bij alle processen toepassen. 
 
7) Slotopmerkingen 
 
De informatie-uitwisseling over de Beste Beschikbare Technieken voor de productie van 
polymeren vond plaats van 2003 tot 2005. Het informatie-uitwisselingsproces is succesvol 
verlopen en tijdens en na de laatste vergadering van de technische werkgroep is een hoge mate 
van consensus bereikt. Er werd slechts één afwijkende mening genoteerd en deze betrof de aan 
BBT gerelateerde emissieniveaus bij PVC-productie. 
 
De Europese Commissie lanceert en steunt via haar OTO-programma's een reeks projecten op 
het gebied van schone technologieën, technologieën in opkomst voor de behandeling van 
effluent en recyclingtechnologieën en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een 
nuttige bijdrage leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Aan lezers wordt dan ook 
verzocht het Europese IPPC-bureau op de hoogte te stellen van onderzoeksresultaten die van 
belang zijn voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit 
document). 


