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De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt  afval-, 
materialen- en bodembeheer in Vlaanderen.  Samen met 
de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale 
besturen hebben we wat dat betreft van Vlaanderen 
de afgelopen decennia een toonaangevende Europese
regio gemaakt. Om het milieu zo min mogelijk te
belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen
we deze inspanningen onverminderd verder zetten en
zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een
kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval,
materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen
en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige
generaties.

DUURZAAM AFVAL- EN MATERIALENBEHEER LEIDT 
TOT OPMERKELIJKE RESULTATEN

Na de invoering van het eerste Afvalstoffendecreet in 
1981 is de manier waarop we met afval omgaan grondig
veranderd. Het beleid dat de OVAM daaromtrent voert
evolueerde voortdurend mee. Oorspronkelijk legde ze het
accent op het verwijderen van het afval en het opzetten van 
een efficiënte infrastructuur daarvoor. Momenteel ligt de
focus op afvalpreventie, duurzaam materialenbeheer en
de omslag naar een circulaire economie. Vandaag de dag 
mogen we het Vlaamse afval- en materialenbeleid tot de meest 
succesvolle van Europa rekenen.    

Elke Vlaming produceerde in 2020 477 kg huishoudelijk 
afval. Daarvan werd de overgrote meerderheid selectief
ingezameld (329 kg). Het restafval daalde de afgelopen 
jaren verder tot 147 kg per Vlaming. Tegen 2022 willen we
per Vlaming 16 kg minder restafval produceren. 70% van
het huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld met het
oog op hergebruik, compostering of recyclage.

OP WEG NAAR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Ondanks de uitmuntende resultaten van ons afvalstoffen-
beleid, verbruiken en verspillen we met z’n allen nog steeds
massaal veel grondstoffen en energie. Duurzaam produceren
en consumeren lijkt het enige alternatief met toekomst-
perspectief. Het traditionele afvalstoffenbeleid had vooral
aandacht voor de laatste fase van de levenscyclus van een
product, namelijk het moment waarop een product afval
wordt. De OVAM verbreedde haar horizon richting duurzaam
materialenbeleid om zo de hele materiaalketen te beheren:
van wieg-tot-wieg. 
Het einde van onze voorraad fossiele grondstoffen is in zicht. 
Hoog tijd dus om onze afvalproducerende economie te 
herzien. Recycleren is een goede eerste stap, maar we 

OP WIE REKENT U 
VOOR EEN PROPER MILIEU?

moeten vanaf nu materialen slimmer gaan gebruiken, zodat 
ze hun waarde behouden. Dat kan door meer te gaan 
herstellen, hergebruiken, maar vooral door producten zo te
ontwerpen dat ze 100% afvalvrij worden. Zo koppelen we
onze welvaart en ons welzijn los van de behoefte aan steeds
meer grondstoffen. OVAM is vandaag de motor achter 
Vlaanderen Circulair, een samenwerkingsverband met de
bedrijfswereld, overheden, middenveld en kennisinstellingen
waarmee we door middel van proefprojecten, onderzoeken,
masterclasses, ... resoluut de stap zetten naar de circulaire
economie in Vlaanderen.
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De evolutie van het huishoudelijk afval.
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DUURZAAM BODEMBEHEER LEIDT TOT BETERE 
BODEMKWALITEIT EN OPTIMAAL GEBRUIK VAN 
OPEN RUIMTE

Vlaanderen beschikt over één van de meest vooruitstrevende
Europese regelgevingen op het vlak van bodembeheer. Het
Bodemdecreet, uitgevaardigd in 1996, voorziet Vlaanderen
van een krachtig instrument, zowel om historische bodem-
verontreiniging aan te pakken als om nieuwe verontreiniging 
te voorkomen. Het decreet maakt een belangrijk onderscheid 
tussen enerzijds historische verontreiniging en anderzijds 
nieuwe verontreiniging, en ook tussende plicht om te 
saneren enerzijds en de aansprakelijkheid anderzijds. Basis-
doelstelling is om nieuwe landeigenaars te beschermen.
Wanneer een grond wordt overgedragen, is een bodemattest 
afkomstig uit het Grondeninformatieregister noodzakelijk. 
Als er bovendien risicovolle activiteiten hebben plaatsge-
vonden op de betrokken bodem, is ook een bodemonderzoek,
uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige,
vereist. Sinds de start van het Bodemdecreet hebben
Vlaamse bedrijven en de OVAM een aanzienlijke kennis en 
know-how opgebouwd in verband met saneringsnormen en
onderzoeks- en saneringstechnieken. Vandaag de dag leggen
we het accent op het ontwikkelen van innovatieve bodem-
saneringstechnieken en het uitwerken van alternatieve finan-
cieringsregelingen, zoals bijvoorbeeld sectorale sanerings-
fondsen.

Als de betrokken partijen de sanering niet kunnen of willen 
uitvoeren - bijvoorbeeld in het geval van bankroet - heeft de 
OVAM het recht om in te grijpen en zo erger te voorkomen. 
Eerst en vooral proberen we dan te herstellen of te saneren 
of de milieuschade te beperken. Maar daarnaast schenken
we behoorlijk wat aandacht aan duurzaam materialen-
gebruik en de sociale en/of economische herontwikkeling
van deze gebieden. Vlaanderen is een erg dichtbevolkt 
gebied, het is dus een noodzaak om deze zogenoemde
‘brownfields’ te saneren en te herontwikkelen voor nieuwe
economische opportuniteiten, openbare dienstverlening,
woongebieden ... Daarom dat de OVAM en de Vlaamse over-
heid aan investeerders en bedrijven de kans bieden om
(financiële) overeenkomsten te onderhandelen, in ruil voor
een snellere sanering en herontwikkeling. Bodembeheer en 
bodemsanering zijn complex en lastig gezien de ongemakken
en hinder groot kunnen zijn en de kosten hoog kunnen
oplopen. Nochtans mag dit geen belemmering vormen voor 
een ecologisch gezonde toekomst of voor nieuwe inves-
teringen. Een aparte benadering van woonwijken en een 
speciaal programma voor scholen, hospitalen en rusthuizen
moet deze sociaal belangrijke groepen beschermen en hen 
op maat gemaakte oplossingen aanreiken. 
 

DE OVAM: DRIJVENDE KRACHT VOOR EEN 
DUURZAAM VLAANDEREN 

Het Vlaamse afval-, materialen- en bodembeleid dat de 
OVAM de afgelopen jaren voerde en nog steeds voert, heeft 
ontegensprekelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van een 
brede waaier aan industriële activiteiten zoals milieu-advies,
afvalinzameling en recyclage, afvalbehandeling, bodem-
onderzoek en saneringstechnieken... De OVAM wijdt zich
aan het verderzetten van dit proces, door het creëren 
en stimuleren van een circulaire economie, waarbinnen
het afval van vandaag de grondstof van morgen wordt en
waarbinnen bodem en grond gebruikt worden op een  
duurzame en eco-efficiënte manier.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil 
samen met u streven naar minder afval en een propere 
bodem in Vlaanderen.

Tekst en beelden: OVAM
Meer info: ovam.vlaanderen.be
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https://www.facebook.com/ovam.be

https://www.linkedin.com/company/ovam
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