Solvent emissiecontrole in de autoherstelbedrijven
Op 1 januari 2007 zullen de producten die niet voldoen aan de Europese Richtlijn 2004/42/EG en
geproduceerd worden na die datum, niet meer gecommercialiseerd worden binnen de EC landen.
IVP,
Beroepsvereniging voor de Industrie van Verven, Vernissen, Drukinkten en Verven
voor de Schone Kunst
Op 19 oktober 2005 werd het “koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het
gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het
overspuiten van voertuigen” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Dit koninklijk besluit is de omzetting van de Europese Richtlijn 2004/42/EG in Belgisch recht en zal
een enorme impact hebben op o.a. de sector van de autoherstelbedrijven. IVP heeft van het prille
begin de omzetting van de richtlijn gevolgd in samenwerking met de belangrijkste bedrijven uit de
sector : AKZO NOBEL Car Refinishes, BASF Coatings Refinish, DUPONT Performance
Coatings Refinish Belux en PPG Auto Refinish.
De Europese Richtlijn, en dus ook het koninklijk besluit, heeft tot doel om tegen 2010 de uitstoot van
Vluchtige Organische Stoffen (VOS) met 60 % te verminderen tegenover 1992, waardoor de vorming
van ozon, schadelijk voor gezondheid en milieu, moet verminderen.
De hoger genoemde bedrijven hebben de laatste jaren, nog voordat er een regelgeving was,
stapsgewijs producten met laag VOS-gehalte op de markt gebracht. Toch is er nog een lange weg te
gaan.
Het koninklijk besluit viseert, voor wat de automobielsector betreft, de producten voor het overspuiten
van voertuigen (personenwagens, autobussen en vrachtwagens) aangebracht buiten de fabriek, in
het kader van de reparatie, de bescherming of de decoratie van voertuigen.
Producten verkocht na 1 januari 2007 moeten aan de nieuwe VOS-gehaltes voldoen (zie tabel). Uw
leverancier is zeer goed op de hoogte van deze nieuwe VOS-gehaltes en kan u adviseren. Een
uitzondering wordt gemaakt voor producten die vervaardigd werden vóór deze datum. Deze mogen
nog tot 31 december 2007 worden verkocht.
Voor de meeste autoherstelbedrijven zal de keuze van producten in de praktijk beperkt worden tot de
nieuwe watergedragen en high solids technologieën, die de actuele kwaliteiten handhaven. M.a.w.,
concreet betekent dit voor de sector dat tegen 1 januari 2007 nog meer dan 60% van de
autoherstelbedrijven in België moeten overschakelen naar deze nieuwe technologie.
Voor wat het lakken van de herstellingen aan old-timers en wagens uit specifieke collecties betreft,
zal men een individuele vergunning moeten aanvragen.
De uitdaging is niet eenvoudig maar de boodschap is er niet minder om : iedereen moet
anticiperen om in de toekomst succes te hebben. Het is nu omschakelen of gedoemd zijn om
op termijn te verdwijnen.

Maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van producten voor het overspuiten van
voertuigen

Productsubcategorie

Coatings

VOS g/l
gebruiksklaar
product (*)
Vanaf 1.01.2007

Voorbehandeling en reiniging

Voorbehandeling
Oppervlaktereinigers

850
200

Vulmiddelen en
plamuur/stopmiddelen

Alle Types

250
540

Primers

Surfacer/vulmiddel en algemene
(metaal-)primers
Washprimers

Aflakken

Alle types

420

Speciale aflakken

Alle types

840

780

(*) Met uitzondering van subcategorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product
buiten beschouwing worden gelaten.
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