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Nieuwe sorteerplicht voor kunststof bedrijfsafval vanaf 1 juni 

“BEDRIJVEN DIE ONS VROEGER 
WEGLACHTEN, GEBRUIKEN VANDAAG 
STEEDS MEER GERECYCLEERDE 
KUNSTSTOFFEN”
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AFVAL RECYCLEREN

Bij Van Werven geven ze al sinds 2006 
een tweede, derde of zelfs vierde 
leven aan afval van harde kunst-
stoffen. In de vestiging in Wijnegem 
sorteert Van Werven al langer harde 
kunststoffen volledig uit. Vanaf mei 
2018 opent het Nederlandse bedrijf 
de allereerste recyclagefabriek voor 
gebruikte harde kunststoffen op 
Vlaamse bodem. 

Stap 1: 
Bedrijven leveren kunststofafval 
aan bij Van Werven

Oude, afgedankte kunststoffen stro-
men vanuit verschillende bronnen 
bij Van Werven binnen. Een groot 
deel komt van intercommunales en 
gemeentes, die het afval van burgers 
inzamelen. Daarnaast kloppen kunst-
stofproducenten zoals IEC (Innova-
tion, Engineering and Construction) 
uit Riemst bij Van Werven België aan 
om hun kunststofresten te verwer-
ken. Ook afvalinzamel- en sorteer-

bedrijven leveren harde kunststoffen 
aan. Ze zijn vaak lid van Go4Circle, 
de bedrijfsfederatie van de circulaire 
economie.

Volgens Peter Brughmans, consul-
tant materiaalgebruik bij Van  Werven, 
kunnen de bedrijfsfederaties een 
belangrijke rol spelen. “Begin dit jaar 
sloten we bijvoorbeeld een samen-
werkingsverband af met KURIO (een 
initiatief van de Belgische vereni-
ging van fabrikanten van kunststof-
leidingsystemen) om de gebruikte 
buizen te laten recycleren en om 
te zetten in nieuwe hoogwaardige 
grondstoffen. Een buizenproducent 
als Pipelife maakt de materiaalcirkel 
vandaag dan ook helemaal rond: zij 
nemen ‘nieuwe’ grondstoffen van ons 
af die we onder meer maakten uit 
hun eigen kunststofafval.”

De nieuwe sorteerwet voor kunststof-
fen juichen ze bij Van Werven dan ook 
toe. “Door de gebruikte kunststoffen 
aan te bieden voor recyclage, helpen 

bedrijven mee om de cirkel rond te 
maken. Dat is goed voor het milieu. 
Ook marketinggewijs kunnen bedrij-
ven daar voordeel uit halen”, vertelt 
Peter Brughmans. “Maar die circulaire 
economie zal er niet vanzelf komen. 
Zoals bij alle grote veranderingen is 
sturing in het begin noodzakelijk. De 
nieuwe sorteerverplichting is dan ook 
een stap in de goede richting.” 

De kwaliteit van de aangeleverde 
kunststof blijft wel een pijnpunt waar 
bedrijven nog aan moeten werken. 
“Bedrijven leveren hun kunststofafval 
soms zeer slordig af”, verzucht Peter 
Brughmans. “Tussen het recycleer-
bare kunststofafval vinden we vaak 
nog ander materialen, die we eerst 
moeten wegfi lteren.” Deze vuilfractie 
weegt ook op het logistieke proces en 
de bijbehorende kosten: tien procent 
vervuiling betekent ook tien procent 
nutteloos vervoer. “Aan onze klanten 
zeg ik altijd: behandel je afgedankte 
materialen met evenveel zorg als je 
nieuwe producten.”

Vanaf 1 juni zijn Vlaamse bedrijven verplicht om folies, recycleerbare 
harde kunststoffen en geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) selectief 
aan te bieden voor recyclage. Met die nieuwe wet wil Vlaanderen de 
circulaire economie de wind in de zeilen geven. Maar wat gebeurt er met 
die ingezamelde kunststoffen? Peter Brughmans van recyclagebedrijf Van 
Werven toont de kringloop van afval tot nieuwe grondstof.
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Stap 2: 
Van Werven verwerkt 
kunststofafval tot nieuwe, 
hoogwaardige grondstoffen

Het ingezamelde kunststofafval wordt 
bij Van Werven gesorteerd, gewassen, 
verkleind en uiteindelijk gescheiden 
in vijftig verschillende grondstoffen, 
van grove kunststofkorrels tot fi jne 
poeders. De norm ligt zeer hoog. 
Peter Brughmans: “De kwaliteit van 
onze secundaire grondstoffen moet 
even goed of zelfs beter zijn dan die 
van primaire grondstoffen.” Omdat 
grondstoffen in een circulaire eco-
nomie steeds rondgaan, ligt ook hier 
de verantwoordelijkheid deels bij de 
leveranciers van het kunststofafval. 
Een recyclagebedrijf kan immers geen 
hoogwaardige grondstoffen tevoor-
schijn toveren uit afgedankte spullen 
gemaakt van inferieure, goedkope 
kunststoffen. Een doordacht aan-
koopbeleid is dus cruciaal.

Tot voor kort werd het kunststofaf-
val dat Van Werven inzamelde gesor-
teerd in Vlaanderen en daarna in de 
Nederlandse fabriek gerecycleerd. De 
gerecycleerde grondstoffen werden 
dan gedeeltelijk weer in België afge-
zet. Maar vanaf mei wordt het kunst-
stofafval volledig lokaal verwerkt in 
de splinternieuwe recyclagefabriek 

in Lanaken. “Voor de bouw van zo’n 
nieuwe fabriek heb je als recyclage-
bedrijf veel afval nodig”, vertelt Peter 
Brughmans. “Dat volume groeit in 
Vlaanderen dankzij de nieuwe inza-
melplicht voor kunststoffen, die opge-
nomen is in het VLAREMA  (Vlaams 
Reglement betreffende duurzaam 
beheer van Materiaalkringlopen en 
Afvalstoffen) en de ambitieuze afval-
wetgeving.” 

Stap 3: 
Kunststofproducenten gebruiken 
secundaire grondstoffen 

Van Werven levert de grondstoffen 
onder meer aan bedrijven uit de 
auto- en de meubelindustrie en aan 
de bouwsector. Een trouwe Vlaamse 
afnemer is het West-Vlaamse Raff 

Plastics, dat de gerecycleerde grond-
stof tot korrels omsmelt, die op hun 
beurt als grondstof dienen voor 
nieuwe producten. 

Het logistieke proces van Van Wer-
ven verbruikt minder CO2 dan dat 
voor primaire kunststoffen, onder 
meer omdat het bedrijf zich voor de 
inzameling en de afzet beperkt tot 
de Europese markt. Toch ziet Peter 
Brughmans hier nog ruimte voor ver-
betering. “We willen de afstand tot de 
kunststofproducenten zo kort moge-
lijk houden, maar daarvoor moeten 
de lokale volumes groot genoeg zijn. 
In Vlaanderen zijn die volumes er de 
voorbije jaren fors op vooruitgegaan. 
De nieuwe sorteerverplichting zal die 
trend alleen maar aanzwengelen.”

Bij de kunststofproducenten zag 
Peter Brughmans de voorbije jaren 
een mentaliteitswijziging: het oude 
wantrouwen voor gerecycleerde 
kunststoffen is bijna volledig verdwe-
nen. “Toen we tien jaar geleden aan-
klopten bij bedrijven met de vraag of 
ze onze gerecycleerde grondstoffen 
wilden gebruiken, lachten ze ons vaak 
weg. Vandaag maken diezelfde fi r-
ma’s hun producten steeds vaker van 
gerecycleerde kunststoffen, omdat de 
wetgeving hen daartoe stimuleert. 
Maar bedrijven lijken ook te besef-
fen dat secundaire grondstoffen van 
even goede kwaliteit kunnen zijn als 
primaire.”
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Commissie stuwt Europa verder richting 
circulaire economie
Zes Europese afvalrichtlijnen ondergingen in december 2017 grote wijzigingen. De Europese 
Commissie bracht die aan in het kader van de Circular Economy Package 2018, een bundel 
maatregelen waarmee de EU de transitie naar een circulaire economie wil versnellen. Voor 
Vlaanderen, als Europese koploper in afvalrecyclage, blijven de veranderingen beperkt. Een 
overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

1. Strengere verplichtingen voor selectieve 
inzameling van stedelijk afval 

 De Europese lidstaten krijgen strengere normen 
opgelegd voor de inzameling van stedelijk afval 
zoals plastics, karton en glas. Vanaf 2023 moet ook 
bioafval selectief ingezameld worden.

 Daarnaast werden de richtlijnen voor de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid (waarbij de pro-
ducent verantwoordelijk is voor de terugname, recy-
clage en eindverwerking van zijn producten) in heel 
Europa gelijkgeschakeld. De afspraken die EU-lidsta-
ten met producenten maken over hun producenten-
verantwoordelijkheid moeten voortaan aan dezelfde 
minimumcriteria voldoen. De Commissie stelde ook 
een actieplan op om het hergebruik van goederen 
te stimuleren, bijvoorbeeld via kringloopwinkels. 
Tegen 2024 moet hiervoor een doelstelling klaarlig-
gen. Een gelijkaardig actieplan werd opgesteld om 
de voedsel afvalberg te verkleinen. 

 Verder scherpte de Commissie de Europese recycla-
gedoelstellingen aan: tegen 2035 moet elke lidstaat 
65 procent van zijn afval recycleren. (Ter vergelijking: 
in 2015 lag de recyclagegraad in Vlaanderen op 63 
procent.) De vier gangbare methodes om recyclage-
percentages te berekenen, werden herleid tot één 
methode.

2. Nieuwe recyclagepercentages voor 
verpakkingen

 De Commissie voerde nieuwe recyclagedoelstellingen 
in voor verpakkingen, maar vanuit Vlaams oogpunt 
zijn die weinig ambitieus. Verpakkingsproducenten 
krijgen daarnaast een uitgebreide producentenver-
antwoordelijkheid opgelegd (zie punt 1).

3. Nieuwe maatregelen om storten tegen te gaan
 Het Europese stortverbod werd verder uitgebreid. 

Vanaf nu mag ook afval dat gescheiden wordt ingeza-
meld en/of dat kan gerecycleerd worden niet langer 
naar een stortplaats. Vanaf 2035 mag nog maximum 
10 procent van het stedelijk afval gestort worden. (Ter 
vergelijking: Vlaanderen stort vandaag slechts 1 pro-
cent van zijn stedelijk afval.)
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