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Woord vooraf

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 wenst tegemoet te
komen aan de behoefte aan de opzet van een duurzaam beleid inzake
huishoudelijke afvalstoffen. Parallel met de inspanningen om de
eindverwerkingsinfrastructuur uit te bouwen en te optimaliseren, ligt voor ons de
uitdaging om duurzame oplossingen te vinden voor de groeiende afvalberg.
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 is erop gericht de
hoeveelheid te storten en te verbranden afval te verminderen door stimulering van
preventie en recyclage. Voor huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval dat niet kan
worden vermeden en dat geen afzet kent via recyclage, zijn voorzieningen nodig.
Er moet worden gezocht naar structurele en gefaseerde oplossingen in Vlaanderen
waarbij preventiemaatregelen en de uitbouw van (eind-)verwerkingscapaciteit
hand in hand kunnen gaan. Om dit op een effectieve en efficiënte manier te
kunnen doen, moet de overheid planmatig werken.
Met het voorliggende Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 tracht
de Vlaamse overheid de doelstellingen volgens de verwerkingshiërarchie - eerst
voorkomen, dan recycleren en als dat niet kan verbranden en storten - te bereiken
via resultaatgerichte acties en instrumenten. Daarbij worden alle betrokkenen
verantwoordelijk gesteld.
Omdat de toekomstige beleidsvisie en -strategie inzake huishoudelijke afvalstoffen
ieder van ons aanbelangt, werd het ontwerp Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007 aan de Vlaamse bevolking voorgelegd. Vele Vlaamse
gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, officiële
overlegorganisaties, bedrijfsfederaties, privé-bedrijven, milieuverenigingen,
burgers, enz. hebben het ontwerpplan bestudeerd en becommentarieerd. Uit
deze breed opgezette inspraakronde blijkt dat het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007 gedragen wordt door het brede publiek.
Met de vaststelling van dit plan door de Vlaamse regering begint het echte
werk pas. De acties die moeten worden uitgevoerd, zullen dan ook het resultaat
moeten zijn van een interactief proces tussen de betrokken doelgroep,
de betrokken actoren en de overheid. Dat is de beste garantie voor duurzaamheid.

Vera Dua
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
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Samenvatting en overzicht acties
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I

Deel 1 Inleiding

1.1

Situering
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 behandelt de preventie,
de selectieve inzameling en de eindverwerking van huishoudelijk afval. Het plan wil
de preventie en de recyclage van deze afvalstoffen sterk stimuleren. Daarom geeft
het Uitvoeringsplan, in vergelijking met de vorige planperiode, scherpere
taakstellingen aan en stelt het nieuwe acties en instrumenten voor.
Maar ook als de taakstellingen worden gehaald, blijft de eindverwerking van
huishoudelijk afval belangrijk. Daarom moet er voldoende capaciteit beschikbaar zijn
om restafval te verwerken. Bij de eindverwerking gaat de voorkeur, conform de
verwerkingshiërarchie, uit naar het verbranden met energieterugwinning. Het plan
beschouwt het storten als de laatste mogelijkheid en stelt voor de capaciteit hiervoor
sterk te beperken en af te bouwen.
Het kader voor dit Uitvoeringsplan vloeit voort uit het Afvalstoffenplan 1997-2001. De
geldigheidsduur van het Afvalstoffenplan 1997-2001 werd bij wijze van
overgangsmaatregel verlengd tot 31.12.2002. In dit Afvalstoffenplan werd, in het
bijzonder voor het huishoudelijk afval, de richting van de afvalpreventie en vooral
van afvalrecyclage ingeslagen.
Het Uitvoeringsplan geeft de beslissingen en acties aan die gedurende de
planperiode door alle betrokkenen (beleidsmakers en uitvoerders) moeten worden
uitgevoerd. Het plan richt zich daarbij op het inzetten van de optimale mix van
instrumenten in de vorm van onder meer sensibilisering en juridische en financiële
maatregelen. De acties en instrumenten ondersteunen en versterken elkaar en
dienen daarom als één totaalpakket van maatregelen resultaatgericht uitgevoerd te
worden. Een overzicht van de acties, instrumenten en de benodigde monitoring is
onderdeel van de samenvatting.
Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht een plan op te stellen inzake het
beheer van afvalstoffen op grond van Richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd bij
Richtlijn 91/456/EEG. Met het opstellen van het Uitvoeringsplan voldoet België voor
het gewest Vlaanderen aan deze verplichting voor de eindverwerking van
huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval. Het Uitvoeringsplan vormt ook het
toetsingskader voor het beleid ten aanzien van de in- en uitvoer van afvalstoffen.
Afbakening afvalstromen
Het plan is gericht op huishoudelijk afval. Onder het huishoudelijk afval valt het
huisvuil en grofvuil dat bij de burgers vrijkomt en het gemeentevuil dat ontstaat bij
gemeentelijke activiteiten. Bij eindverwerking is ook het categorie-2-bedrijfsafval in
beschouwing genomen dat apart van het huishoudelijk afval wordt ingezameld, maar
wel samen in Vlaanderen wordt verbrand of gestort en dus beslag legt op dezelfde
verwerkingscapaciteit. De totale eindverwerkingscapaciteit wordt op Vlaams niveau
beschouwd. Evenwel is er geen verplichting dat alle eindverwerkingsinstallaties
zowel huishoudelijke als vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten verwerken. Voor
de hoeveelheden categorie-2-bedrijfsafval die in beschouwing werden genomen
werd uitgegaan van de hoeveelheden die in 2000 in Vlaanderen werden gestort of
verbrand. De hoeveelheden die werden geëxporteerd naar het Waalse en Brussels
Hoofdstedelijke Gewest zijn niet gekend. Daardoor zijn de hoeveelheden categorie2-bedrijfsafval opgenomen in het Uitvoeringsplan te beschouwen als minimum
hoeveelheden.
Relatie tot andere Uitvoeringsplannen
Volgende sectorale plannen zijn eveneens in uitvoering: Uitvoeringsplan OrganischBiologische Afvalstoffen, Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van
KMO’s, Uitvoeringsplan Bouw- en Sloopafval. De directe relatie tussen het
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Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 en genoemde plannen wordt
besproken bij de respectieve fracties.

1.2

Opbouw
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen bestaat uit de volgende delen:
Deel 1 is een inleidende tekst, die het algemene kader van dit plan schetst: een
situering van de achtergrond, een afbakening van de afvalstromen, het juridisch
kader waarbinnen dit plan is uitgewerkt en de beginselen die ten grondslag liggen
aan het plan.
Deel 2 bevat een beknopte samenvatting van de uitvoering van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001. Hierin worden alleen de grote lijnen vermeld,
op basis waarvan we een aantal knelpunten en conclusies formuleren. Ook wordt
gerefereerd aan het beleidskader en de resultaten op Europees niveau, in
Nederland, het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest.
In Deel 3 staat een beschrijving van de mogelijke scenario's voor het afvalaanbod.
Deze vormen de basis voor de plandoelstellingen, strategie en acties uit de
programmering.
Deel 4 bevat de algemene beleidslijnen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen op korte en lange termijn en de eigenlijke programmering van de acties.
Het begint met de plandoelstellingen gebaseerd op de knelpunten uit de
Evaluatierapportage. Daarna volgen de drie luiken preventie en hergebruik,
selectieve inzameling en recyclage, en eindverwerking, die ieder zijn opgedeeld naar
strategie, taakstelling, acties, instrumenten en monitoring.
De acties die worden gepland voor de realisatie van dit Uitvoeringsplan, zijn
opgenomen in een tabel op de pagina's XLIV tot LII.
In Deel 5 komen de financiële effecten, de sociaal-economische gevolgen en de
milieueffecten van de programmering van dit plan aan bod.

1.3

Geldigheidsduur
Uitvoeringsplannen volgen het principe dat een latere wet een vroegere opheft. Het
Uitvoeringsplan blijft minstens gelden tot eind 2007 en zolang het niet wordt
vervangen door een ander plan (artikel 36, § 6 van het Afvalstoffendecreet). Een
vervanging kan zich opdringen wanneer de doelstellingen en/of de concrete
uitvoering moeten worden herzien door gewijzigde omstandigheden.
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Deel 2 Analyse

2.1

Analyse en evaluatie van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001
In dit hoofdstuk van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen geven we een
overzicht van de periode 1995-2001.

2.1.1

Totale evolutie

2.1.1.1

Evolutie van de hoeveelheden
In de periode 1995-2000 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval licht gestegen,
met name door een aantal oorzaken: de grote toename van de selectieve
inzameling, de verwijdering van bedrijfsafval via gemeentelijke kanalen, een betere
registratie van het afval, het kleiner worden van de gezinnen, de toename van het
aantal woningen en tuinen en de stijging van onze welvaart (BBP). Het is dus
mogelijk dat in de realiteit de hoeveelheid huishoudelijk afval gedaald is.
Over de gehele periode 1995-2000 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval iets
meer (2,3 %) gestegen dan verwacht. In 1999-2000 was er echter een kentering in
deze evolutie en steeg het totale aanbod huishoudelijk afval minder sterk dan het
bestedingspatroon en de bevolkingsgroei zouden doen verwachten.
In 2000 werd 66 % van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en 34 %
verwijderd. In vergelijking met 1995 (34 % selectieve inzameling en 66 %
verwijdering) is dit een enorme prestatie. Vlaanderen is dan ook op dit vlak koploper
in Europa.
Figuur I

Overzicht van de evolutie van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval (selectief en
niet-selectief) uitgedrukt in kg per inwoner
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Ton

Figuur II

Evolutie verwijdering van huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval in
1995 en 2000 (ton)
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2.1.1.2

2000

Evolutie van de samenstelling
Bij de samenstelling van de huisvuilzak was vooral de invloed van de selectieve
inzameling van belang. Hoe meer selectief werd ingezameld, hoe minder de
hoeveelheid restafval in de huisvuilzakken. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde
hoeveelheid afval die in Vlaanderen in huisvuilzakken werd aangeboden tussen
1995 en 2000 is gedaald van 255 kg naar 136 kg per inwoner per jaar, een daling
met bijna de helft.
Tussen 1995 en 2000 is de hoeveelheid aangeboden grofvuil verminderd ten
gevolge van een betere selectieve inzameling, maar toch bleef het grofvuil een
aanzienlijk percentage herbruikbare of recycleerbare stoffen bevatten.

2.1.2

Preventie en hergebruik

2.1.2.1

Evolutie van de hoeveelheden
Hoeveel afval in de periode 1995-2000 werd voorkomen, is niet bekend, omdat het
ontbrak aan meetinstrumenten om de preventieresultaten te kwantificeren. Toch was
gedurende het laatste jaar de invloed van preventie merkbaar.
Vooral bij het GFT zien we een groot verschil tussen het werkelijke aanbod in 2000
en de waarde die we zouden verwachten op basis van de bevolkingsgroei. Het
succes van het thuiscomposteren leidde tot uitstekende resultaten: per 10.000
inwoners waren er gemiddeld 5 compostmeesters daadwerkelijk actief en 33 % van
de bevolking deed aan thuiscomposteren.
Bij de verpakkingen zien we een daling, wat toch ook duidt op het effect van minder
verpakkingsafval per eenheid. De impact van herbruikbare verpakkingen is niet
gekend, aangezien over de evolutie van de hoeveelheid herbruikbare verpakkingen
en over het marktaandeel ervan onvoldoende gegevens bekend zijn.
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2.1.3

Selectieve inzameling

2.1.3.1

Evolutie van de hoeveelheden
De selectieve fracties in het totaal van het huishoudelijk afval zijn gestegen van 34
% in 1995 naar 66 % in 2000. Twee derde van het huishoudelijk afval werd dus in
2000 selectief ingezameld, tegenover één derde in 1995. De niet-selectieve fracties
huisvuil en gemeentevuil zijn overeenkomstig afgenomen, bij het grofvuil zien we
eerder een stagnatie.
Tabel I

Evolutie van de huishoudelijke afvalstoffen: 1995-1997-2000 (in ton)
1995

1997

2000

ton

%

ton

%

ton

%

Selectieve fracties uit huisvuil

412.963

14

788.078

25

1.063.980

32

Selectieve fracties uit grofvuil

566.007

20

807.464

26

1.129.575

34

Huisvuil

1.498.495

52

1.125.910

36

812.387

24

Grofvuil

309.368

11

322.342

10

286.484

9

Gemeentevuil

103.387

3

75.487

3

39.515

1

Totaal

2.890.220

100

3.119.282

100

3.331.941

100

Van het ingezamelde huisvuil tussen 1995 en 2000 verviervoudigden de
hoeveelheden GFT en verpakkingen. Papier en KGA verdubbelden tijdens dezelfde
periode. De hoeveelheid ingezameld glas steeg in 2000 met 50 % tegenover 1995.
Voor verpakkingsafval ligt de samenwerking met FOST Plus hier mee aan de basis.
Van het ingezamelde grofvuil tussen 1995 en 2000 waren bouw- en sloopafval en
groenafval de sterkst stijgende fracties. Sinds houtafval apart werd vermeld (1997)
verdriedubbelde bijna de ingezamelde hoeveelheid.
2.1.3.2

Evolutie van de taakstelling
De algemene taakstelling van het plan 1997-2001 bedroeg voor selectieve
inzameling van huishoudelijk afval 52 % tegen 2001 en 55 % in 2006. In 2000
bereikten we een selectieve inzameling van 66 %. Zelfs de taakstelling voor 2006 is
hiermee al overschreden.
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Tabel II

Resultaat 2000 en taakstelling 2001 van de selectief ingezamelde hoeveelheid
huisvuil per fractie
Inzamelgraad %

Kilogram per inwoner

Huisvuil

Resultaat
2000

Taakstelling Resultaat
2001
2000

Taakstelling
2001

GFT-afval

52

45

62,4

62,1

Recycleerbaar papierafval

89

85

54,8

37,7

Papieren en kartonnen
verpakkingsafval

81

65

18,6

13,3

Glazen verpakkingsafval

89

80

27,1

20,8

Metalen verpakkingsafval

51

35

3,2

3,0

Kunststofflessen

66

60

3,5

2,0

Kunststofverpakkingsafval

14

25

2,2

4,0

Afval drankkartons

57

40

1,2

1,1

Textielafval

46

35

3,3

2,7

KGA

71

50

2,3

1,7

Dierlijk afval en
geneesmiddelen

/

/

0,006

/

Totaal

57

45

178,7

148,4

Tabel III

Resultaat 2000 en taakstelling 2001 van de selectief ingezamelde hoeveelheid
grofvuil per fractie
Inzamelgraad %

Kilogram per inwoner

Grofvuil

Resultaat
2000

Taakstelling Resultaat
2001
2000

Taakstelling
2001

Groenafval

94

90

79,6

40,1

Recycleerbaar papierafval

/

40

/

0,7

Metaalafval

52

75

8,5

10,8

Textielafval

/

40

/

1,4

Inert afval

87

80

77,3

46,7

Overige *

50

47

24,4

14,8

Totaal

80

75

189,8

113,7

* De fractie "overige" in deze tabel bevat houtafval, AEEA, kringloopvuil, vlakglas, landbouwfolies,
afvalbanden, EPS, …
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2.1.4

Verwijdering

2.1.4.1

Evolutie van de hoeveelheden
Het totale te verwijderen huishoudelijk afval is gedaald van 325 kg per inwoner in
1995 naar 191 kg per inwoner in 2000 (41 %). Bij de huisvuilfractie merken we
jaarlijks een daling, voor het grofvuil is er een piekwaarde in 1998, gevolgd door een
verdere daling.
Figuur III

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking in 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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Verbranden
Tabel IV Overzicht van verbrandingscapaciteit en verbrande hoeveelheid afval
Jaar

Theoretische jaarcapaciteit
van de vergunde installaties
(ton)

Totale hoeveelheid
verbrand afval (ton)

% huishoudelijk afval

% bedrijfsafval

1997

1.272.000

997.260

80

20

1998

1.241.000

920.778

84

16

1999

1.216.000

876.806

76

24

2000

1.216.000

1.024.994

77

23

Van de geplande capaciteit van 1.656.000 ton voor 2001 is 1.387.000 ton
gerealiseerd eind 2001.
Het resterende afvalaanbod moest op een andere manier verwerkt worden. In de
beschouwde planperiode 1997-2001 werd dit afval in de praktijk grotendeels gestort.
Tussen 1997 en 1998 was er een opmerkelijke stijging van de verbrandingstarieven
bij alle afvalverbrandingsinstallaties. Dit was te wijten aan de vele verplichte
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aanpassingen en vernieuwingen van rookgasreinigingsinstallaties om te voldoen aan
de dioxinenorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ voor bestaande verbrandingsinstallaties. Vanaf
1998 zijn de prijzen nagenoeg constant gebleven.
Storten
Tabel V Evolutie gestort afval op categorie-2-stortplaatsen ( in ton)
1995

1997

1998

1999

2000

Inert bedrijfsafval

58.000

11.609

47.894

36.544

65.235

Slib

150.000

54.038

11.685

36.985

10.704

Assen

189.000

146.302

83.788

75.615

93.695

Gestort brandbaar HA

968.000

505.307

515.025

312.179

190.412

Grofvuil

103.000

140.538

105.869

90.580

Gemeentevuil

51.000

-

10.614

10.331

Categorie-2-bedrijfsafval

191.000

803.825

798.270

851.925

921.450

Gestort brandbaar BA

1.001.000

Totaal

2.711.000

1.661.619

1.456.662

1.429.730

1.382.405

De totale hoeveelheid op categorie-2-stortplaatsen gestort afval gaat duidelijk in
dalende lijn. De daling is het opvallendst voor de hoeveelheid gestort huishoudelijk
afval en is onder meer een gevolg van de betere benutting van de
verbrandingscapaciteit.
De totale vergunde stortcapaciteit in Vlaanderen in oktober 2001 bedroeg
3
16.501.788 m . Deze capaciteit is voldoende om binnen de huidige totale
verwerkingscapaciteit de continuïteit inzake afvalstoffenverwijdering in de komende
jaren te verzekeren.
2.1.4.2

Evolutie van de taakstellingen
Van de 308 Vlaamse gemeenten waren er in 2000 slechts 42 die niet voldeden aan
de taakstelling voor te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen voor 2001 van 220 kg
per inwoner. Verwacht werd dat nog een aantal gemeenten de taakstelling zou
bereiken in 2001. 113 gemeenten haalden al in 2000 de langetermijndoelstelling van
150 kg per inwoner.
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Figuur IV

2.1.4.3

Overzicht totaal te verwijderen huishoudelijk afval per gemeente in 2000,
uitgedrukt in kg per inwoner

Knelpunten
Verbranding
−

Er was een groot tekort aan verwerkingscapaciteit voor brandbaar afval. Dit is
tegenstrijdig met het feit dat sommige verbrandingsinstallaties het moeilijk
hadden om op volle capaciteit te draaien, omdat storten goedkoper is.

−

De in het Afvalstoffenplan geprogrammeerde verbrandingscapaciteit is niet
gerealiseerd. De verbrandingscapaciteit nam af door het sluiten van een aantal
installaties.

−

Het storten kan versneld worden afgebouwd, mits de creatie van andere
verwerkingsinstallaties.

Storten
−

Omdat omwille van economische redenen afval regelmatig nog gestort werd in
Vlaanderen of Wallonië in plaats van verbrand in Vlaanderen, moet er verder
worden gezocht naar instrumenten die het storten ontmoedigen. Dat kan door de
milieuheffingen op sorteerresidu's te verhogen. Een Vlaams sturings- of
monitoringsysteem zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.
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2.1.5

Instrumenten
Om haar milieubeleidsdoelstellingen te realiseren, maakt de overheid gebruik van
instrumenten om het gedrag van een individu, een bedrijf, een maatschappelijke
groep of een economische sector te beïnvloeden, meestal door een bepaalde
gedragslijn te stimuleren of af te remmen. Zowel op Vlaams, federaal als Europees
niveau worden juridische en economische instrumenten uitgewerkt om
milieudoelstellingen te realiseren.
Daarnaast waren er beleidsondersteunende instrumenten, enerzijds
communicatieve acties en anderzijds monitoring en onderzoek.

2.1.5.1

Knelpunten
De knelpunten situeren zich op de volgende gebieden:

2.1.6

−

Op het gemeentelijke niveau moet er een grotere prioriteit worden verleend aan
de handhaving van de milieuwetgeving gezien het toenemende belang en de
complexiteit ervan.

−

Het overleg tussen de handhavende overheden moet intenser en effectiever
worden gezien de stijgende inzet die nodig is voor handhaving.

−

Het aantal aanvaardingsplichten stijgt en de overheid moet voldoende
mogelijkheden krijgen om de handhaving ervan uit te voeren.

−

Het vervolgingsbeleid dient effectiever te zijn. Samenwerking met de parketten is
hierbij een belangrijk aandachtspunt.

−

De overheid moet er continu voor zorgen dat alle regelgeving wordt nagekomen.

Kosten en financiering van het afvalbeleid
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kosten gemaakt voor het
afvalbeleid tijdens de periode 1997-2000, zowel door de gemeenten als door de
gewestelijke overheid. Daarnaast wordt ook de financiering van deze kosten
besproken.

2.1.6.1

De kosten van het afvalbeleid
De gemeenten
De kosten op Vlaams niveau voor de inzameling en verwerking van de fracties uit
het huishoudelijk afval namen toe van iets meer dan 307 miljoen EUR in 1995 tot
386 miljoen EUR in 2000. In deze kosten zitten geen kosten inzake preventie,
sensibilisering en handhaving. Met uitzondering van verpakkingsafval en het KGA,
was de inzameling en verwerking van de selectieve fracties goedkoper dan van de
restfractie.
In 2000 vertegenwoordigden de niet-selectieve fracties nog meer dan de helft van de
gemaakte kosten.
Tussen 1995 en 2000 steeg de gemiddelde kostprijs per inwoner met 22 %.
De gewestelijke overheid
De kosten voor de gewestelijke overheid voor de realisatie van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 liepen op van 10 miljoen EUR in 1997 tot
bijna 19 miljoen EUR in 2000. Deze kosten omvatten onder meer: subsidies,
milieuconvenant, onderzoeken, sensibilisering.
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In 2000 ging meer dan de helft van de uitgaven naar selectieve inzameling en
recyclage. Preventie was goed voor 39 %.
Figuur V

Relatief kostenaandeel voor preventie, selectieve inzameling, verwijdering en
andere voor het jaar 2000 op een totaalbedrag van bijna 19 mio EUR
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2.1.6.2

De financiering van het afvalbeleid
De gemeenten
Vlaamse gemeenten rekenden een deel van de gemaakte kosten rechtstreeks door
aan de burger. Het overige gedeelte werd betaald vanuit de algemene begroting. De
gemiddelde prijs die de gemeenten aanrekenden voor een restafvalzak (60 liter)
bedroeg 0,64 EUR. De gemiddelde kostprijs daarentegen bedroeg 1,24 EUR.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de huisvuilretributie in Vlaanderen in
2000.
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Figuur VI

Overzicht van huisvuilretributie in Vlaanderen in 2000

De gewestelijke overheid
Evenals de kosten voor de gemeenten dienden de kosten die de Vlaamse overheid
maakte rechtstreeks of onrechtstreeks betaald te worden door de burger. Dit zou
moeten gebeuren volgens de volgende principes. Waar vervuiling niet kan
voorkomen worden, dient het principe “de vervuiler betaalt” te worden toegepast.
Indien de overheidsuitgaven voor collectieve dienstverlening toe te wijzen zijn aan
de veroorzaker, wordt een retributie ingesteld. De opbrengst ervan gaat integraal
naar de financiering van de geleverde dienst. Indien gemikt wordt op
gedragsverandering, worden regulerende heffingen ingesteld. Indien courante
overheidsuitgaven niet toewijsbaar zijn, worden ze betaald vanuit de algemene
middelen.

2.2

Ontwikkelingen in Europa, omringende landen
en gewesten
Het beleid van de naburige regio’s kan een belangrijke impact hebben op het beheer
van het Vlaamse afval. Daarom wordt kort het beleid geschetst in Europa. In
Nederland liggen de taakstellingen voor 2006 in dezelfde orde van grootte als in
Vlaanderen. In het Waals en het Brussels Gewest zijn de voorbereidingen voor een
nieuw afvalstoffenplan vanaf 2003 nog niet afgerond; de taakstellingen voor 2002
liggen heel wat lager dan in Vlaanderen. In alle regio's is er sprake van een tendens
om het storten van afval verder te beperken.
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Deel 3 Scenario's

In het plan worden drie scenario’s onderzocht, die telkens getoetst worden aan het
Passief scenario. Deze scenario’s moeten dus onderscheiden worden van de
“programmering” die dieper ingaat op acties en initiatieven.
Tabel VI

Productie huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval (voor voorbehandeling) in
Vlaanderen volgens Passief, Ladder-, Duurzaamheids- en
Duurzaamheidsplusscenario in 2007 en t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)

Preventie
huishoudelijk afval

Selectieve inzameling
huishoudelijk afval

Eindverwerking
huishoudelijk afval*

Eindverwerking,
incl. bedrijfsafval*

%

%

ton

%

Ton

Ton

34

969.000

66

1.914.000

3.588.000

157.000**

66 %

2.190.000

34 %

1.138.000

2.322.000

- 84.000

52 %

1.975.000

48 %

1.794.000

3.168.000

4%

133.000

71 %

2.399.000

29 %

998.000

2.022.000

Duurzaamheidsscenario 2007

13 %

441.000

69 %

2.123.000

31 %

936.000

1.897.000

Duurzaamheidsplusscenario

16 %

553.000

70 %

2.063.000

30 %

903.000

1.847.000

ton

1995
2000

6 %**

Passief scenario 2007
Ladderscenario
2007

2007
* Het huishoudelijk afval is samengesteld uit huisvuil, grofvuil, gemeentevuil en PMD-residu’s. Het
bedrijfsafval bestaat uit het gemengd bedrijfsafval, de sorteer- en recyclageresidu’s en het medisch afval,
doch niet de bodemassen.
** Dit is de taakstelling voor 2001 t.o.v. 1995, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 1997-2001.

3.1

Passief scenario 2000-2007
Binnen het Passief scenario wordt uitgegaan van een minimum beleid, zonder dat
bijkomende beleidsinstrumenten ingezet worden om afval te voorkomen, te sorteren,
enz. Het geeft aan hoe de ontwikkeling van preventie en hergebruik, selectieve
inzameling en eindverwerking zal zijn indien geen bijkomende prikkels voorzien
worden en bij de bevolking gewenning optreedt inzake preventie- en sorteergedrag.
De huidige ervaringen in Nederland worden als maatstaf gebruikt. Er wordt geen
nieuwe eindverwerkingscapaciteit gerealiseerd. Wat niet verbrand kan worden,
wordt verder gestort.
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3.2

Ladderscenario 2000-2007
Het Ladderscenario is gebaseerd op het voortzetten van het beleid waarvan de
principes zijn uitgeschreven in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 19972001, gebaseerd op de ladder van Lansink.
De preventie ligt iets lager dan de groei van de afvalhoeveelheid zodat de afvalberg
licht blijft stijgen. 71 % wordt selectief ingezameld, of 2,4 miljoen ton in 2007. Er blijft
998.000 ton huishoudelijk afval voor eindverwerking over. Er gaat tevens nog 1
miljoen ton categorie-2-bedrijfsafvalnaar eindverwerking.
Figuur VII

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het Ladderscenario in
2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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Duurzaamheidsscenario 2000-2007
Het doel van het Duurzaamheidsscenario bestaat uit het verder uitbouwen en
intensiveren van de inspanningen voor preventie en selectieve inzameling uit het
Ladderscenario. Verwacht wordt dat deze inspanningen resulteren in geen groei
meer van de afvalberg.
Het scenario is gericht op een versterking van het beleid uitgeschreven in het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001. Bij het niet bereiken van de
taakstellingen dient het beleid voor preventie en selectieve inzameling te worden
geïntensiveerd. In de onderstaande figuur is het Duurzaamheidsscenario grafisch
weergegeven.
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Figuur VIII

Ontwikkeling productie huishoudelijk afval volgens Duurzaamheidsscenario in
2007 en t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)
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69 % van het huishoudelijk afval wordt selectief ingezameld of 2,1 miljoen ton in
2007.
De hoeveelheid huishoudelijk afval bestemd voor eindverwerking daalt van 1.138.000
ton in 2000 tot 936.000 ton in 2007. Het bedrijfsafval voor eindverwerking daalt van
1.184.000 ton in 2000 tot 961.000 ton in 2007.
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Figuur IX

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het
Duurzaamheidsscenario in 2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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Duurzaamheidsplusscenario 2000-2007
Het Duurzaamheidsplusscenario typeert een sterk bewuste consumptie- en
productiemaatschappij, waarin de bevolking en alle producenten verregaande
preventie-inspanningen doen. Terwijl het Duurzaamheidsscenario rekening houdt
met een stijgende preventie door een deel van de bevolking en de producenten, is
het Duurzaamheidsplusscenario gestoeld op een structurele ommezwaai in de
ingesteldheid en cultuur van de maatschappij, met een nog groter preventie-effect.
De selectieve inzameling blijft op het niveau van het Duurzaamheidsscenario. De
hoeveelheid huishoudelijk afval voor eindverwerking bedraagt nog 903.000 ton in
2007. Er is nog 944.000 ton categorie-2-bedrijfsafval voor eindverwerking.
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Figuur X

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het
Duurzaamheidsplusscenario in 2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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3.5

Resultaten van de scenario’s

3.5.1

Omvang preventie huishoudelijk afval

2007

Onderstaande figuur geeft de omvang weer van de preventie van huishoudelijk afval
in 2007 volgens de vier scenario’s, t.o.v. het niveau van 2000. Uit de figuur blijkt dat
in het Passief scenario de hoeveelheid preventie daalt in vergelijking met het niveau
van 2000. De preventie stijgt tussen 2000 en 2007 tot 133.000 ton in het
Ladderscenario, 441.000 ton in het Duurzaamheidsscenario en 553.000 ton in het
Duurzaamheidsplusscenario.
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Figuur XI

Omvang preventie huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s (ton)
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3.5.2

Omvang selectieve inzameling huishoudelijk afval
In de onderstaande figuur zijn de totale hoeveelheden opgenomen die selectief
ingezameld worden in 2007 volgens de vier scenario’s en tevens t.o.v. de selectieve
inzameling in 1995 en 2000. In het Passief scenario gaat zowel de preventie als de
selectieve inzameling achteruit in 2007 t.o.v. het niveau van 2000. In het
Ladderscenario worden maximale inzamelingspercentages vooropgesteld die ervoor
zorgen dat de al hoge selectieve inzameling van 2,2 miljoen ton in 2000 verder stijgt
tot 2,4 miljoen ton in 2007. In het Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario
daalt de selectieve inzameling licht t.o.v. het niveau van 2000. De reden voor deze
gedaalde selectieve inzameling is terug te vinden in de hogere preventie van
organisch afval in het Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario in 2007, wat
ten koste gaat van de selectieve inzameling van deze fractie.
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Figuur XII

Omvang selectieve inzameling huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s (ton)
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Aanbod voor eindverwerking
Na preventie en selectieve inzameling blijft er nog een hoeveelheid afval over dat
moet worden verbrand of gestort.
Tabel VII

Aanbod eindverwerking huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s in 2007 en in
1995 en 2000 (ton)
Huisvuil

Grofvuil

Gemeentevuil

Huishoudelijk afval
totaal

1995

1.499.000

312.000

103.000

1.914.000

2000

812.000

286.000

40.000

1.138.000

Passief scenario 2007

1.151.000

581.000

63.000

1.794.000

Ladderscenario 2007

654.000

283.000

61.000

998.000

Duurzaamheidsscenario 2007

629.000

252.000

56.000

936.000

Duurzaamheidsplusscenario
2007

599.000

248.000

56.000

903.000

Het totale aanbod te verwerken afval wordt verkregen door aanvulling met het
categorie-2-bedrijfsafval dat samen met het huishoudelijk afval verwerkt wordt.
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Tabel VIII

Aanbod voor eindverwerking categorie-2-bedrijfsafval volgens de vier scenario’s in
2007 en in 1995 en 2000 (ton)
Totaal aanbod categorie-2-bedrijfsafval

1995

1.674.000

2000

1.184.000

Passief scenario 2007
Ladderscenario 2007
Duurzaamheidsscenario 2007
Duurzaamheidsplusscenario 2007

1.374.000
1.024.000
961.000
944.000

3.7

Eindverwerking

3.7.1

Energie-inhoud van het brandbare afval
De samenstelling van het afval wijzigt in de toekomst als gevolg van een toename
van preventie en selectieve inzameling. De verandering is van invloed op de
energie-inhoud van het afval dat verbrand wordt en daarmee ook op de omvang van
de benodigde verbrandingscapaciteit. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
invloed van de gewijzigde samenstelling op de benodigde hoeveelheid
verbrandingscapaciteit.

3.7.2

Verbrandingscapaciteit
De maximaal te verbranden hoeveelheid afval van de huidige en al geplande
verbrandingsinstallaties bedraagt 1.243.000 ton bij een stookwaarde van 10,5
GJ/ton, of uitgedrukt in thermische belasting 13.061.500 GJ.
In de scenario's is rekening gehouden met een hogere stookwaarde als gevolg van
de wijzigingen in de restfractie-samenstelling van huishoudelijk en bedrijfsafval.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate in de toekomst rekening
gehouden moet worden met het negatieve gevolg van een verdere stijging van de
stookwaarde op de capaciteit in massa. De maatregelen kunnen zowel gericht zijn
op het uitbreiden van de verbrandingscapaciteit door technische aanpassingen als
op het terugbrengen van de stookwaarde van het afval door het intensiveren van de
selectieve inzameling en recyclage van de hoogcalorische fracties.
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3.8

Keuze van het Duurzaamheidsscenario voor de
programmering
Volgens de ladder van Lansink dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te
worden voorkomen. Daarna dient selectieve inzameling zoveel mogelijk te worden
geïntensiveerd. Het verwijderen van afvalstoffen is het laatste alternatief. Storten
van huishoudelijk afval wordt afgebouwd; verbranding met energieterugwinning
wordt vooropgezet. Voor de komende planperiode wordt het
Duurzaamheidsscenario vooropgesteld, omdat hierbij de afvalberg niet meer
toeneemt. In de werking van het gewest zal uiteraard worden gestreefd naar het
Duurzaamheidsplusscenario. In functie van de resultaten streeft het gewest
minstens naar de realisatie van het Duurzaamheidsscenario. Daarbij wordt tevens
de hoeveelheid te verwerken afval tot een minimum beperkt. Het scenario bevat de
taakstellingen voor preventie en selectieve inzameling die in 2007 moeten worden
bereikt en de acties die hiervoor door de verschillende partijen moeten worden
uitgevoerd. Het Duurzaamheidsscenario is ook het uitgangspunt voor de
programmering van de verbrandings- en stortcapaciteit in 2007.

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

XXII

Deel 4 Programmering

Plandoelstellingen
Het slagen van de uitvoering van het afvalstoffenbeleid dat wordt verwoord in dit
Uitvoeringsplan wordt getoetst aan drie plandoelstellingen. Die zijn gerangschikt
volgens de afvalbehandelingshiërarchie, met een absolute prioriteit voor het
voorkomen van afvalstoffen. Verder in dit hoofdstuk worden de plandoelstellingen
geconcretiseerd in cijfermatige taakstellingen, zowel voor preventie en
hergebruik als voor selectieve inzameling en voor eindverwerking. De taakstellingen
worden op hun beurt omgezet in acties uit te voeren of op te starten tijdens de
planperiode. Bijkomend worden ook de instrumenten besproken die nodig zijn om
de vooropgestelde acties, taakstellingen en dus ook de plandoelstellingen te
realiseren.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de opbouw van het deel Programmering
en de omzetting van de plandoelstellingen in taakstellingen en acties.
Tabel IX Overzicht opbouw Programmering
Overleg ter voorbereiding en opvolging van
het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen

Actie 1 en 2

Structurering van de afvalsector

Actie 3 en 3 bis

Socio-economische impact

Actie 4

Plandoelstelling

Taakstellingen

Het afvalaanbod en de hiermee verbonden
milieudruk mogen niet verder stijgen

Taakstellingen preventie huisvuil en grofvuil Actie 5 tot 50

Grondstoffen moeten op milieuverantwoorde wijze
worden vervangen door afvalstoffen, daar waar
mogelijk en wenselijk

Taakstellingen selectieve inzameling
huisvuil en grofvuil

Actie 51 tot 111

De totale hoeveelheid te storten of te verbranden
afvalstoffen moet milieuverantwoord beperkt
worden

Taakstellingen hoeveelheid huishoudelijk
afval voor eindverwerking

Actie 112 tot
134

Deze plandoelstellingen worden vertaald in acties. Bij de uitvoering ervan worden,
waar mogelijk, de milieu-effectiviteit, de kostprijs, alsook in voorkomend geval, de
sociale impact in beschouwing genomen.

Overleg met de betrokkenen
Om het beleid zoveel mogelijk af te stemmen met alle betrokkenen wordt overleg
gevoerd in provinciale en overkoepelende overlegplatformen.
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4.1

Preventie en hergebruik

4.1.1

Strategie
De strategische aanpak is gestoeld op een aantal opties:
Tweesporenbeleid gericht op consument en producent/invoerder;
Ondersteuning nieuwe initiatieven rond preventie en hergebruik;
Aandacht voor specifieke afvalstromen;
Goede omkadering - flankerend beleid;
Afstemmen prijzenbeleid op afvalpreventie.

4.1.2

Taakstellingen 2007
Tabel X

Cumulatieve percentages preventie en hergebruik voor huisvuil en grofvuil volgens
het Duurzaamheidsscenario in 2007
Fractie

Huisvuil
%

Grofvuil

ton

kg/inw

%

ton

kg/inw

Organisch afval (totaal)

19

112.086

18,2

13

71.453

11,6

Papier- en kartonafval*

11

63.376

10,3

11

1.288

0,2

Glasafval*

11

20.883

3,4

11

668

0,1

Metaalafval*

11

5.131

1

11

10.536

1,7

Kunststofafval*

11

14.506

2

11

3.127

0,5

Textiel*

11

4.909

1

11

4.785

0,8

Drankkartons*

11

1.385

0,2

-

-

-

Hygiënisch afval*

11

7.650

1,2

-

-

-

Hout*

-

-

-

11

29.500

4,8

AEEA*

-

-

-

28

22.819

3,7

Overige huisvuilfracties*

11

8.411

1,4

Inert afval: bouw- en
sloopafval*

11

3.023

0,5

11

54.061

8,8

Klein gevaarlijk afval*

11

1.793

0,3

-

-

-

Totaal

14

243.153

39,5

13

198.237

32,2

* t.o.v. 2000

In de bovenstaande tabel staat de totale hoeveelheid huishoudelijk afval vermeld die
tijdens de planperiode wordt voorkomen t.o.v. 2000. Zowel het percentage als het
tonnage is de som van de jaarlijks behaalde percentages en tonnages preventie.
Voor organisch afval wordt verwacht dat in 2007 op Vlaams niveau 40 % van de
bevolking aan preventie doet (36 % in de GFT-regio's en 46 % in de
groengemeenten). Rond papierafval worden taakstellingen geformuleerd voor
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minder niet-geadresseerd en geadresseerd reclamedrukwerk. Van de
wegwerpdrankverpakkingen moet tegen het einde van de planperiode 20 %
vervangen worden door herbruikbare verpakkingen. Van de kringloopcentra wordt
verwacht dat zij hun prestaties kunnen optrekken tot 5 kg per inwoner per jaar in
2007.
Van het AEEA (wit- en bruingoed) moet 10 % worden gereduceerd door preventie
(langere levensduur, ...) en hergebruik. Ook voor luiers wordt vooropgezet dat
enerzijds een reductie in gewicht en anderzijds hergebruik moeten leiden tot een
vermindering van 2 %. Voor de overige fracties wordt verwacht dat de preventie
gelijk is aan de groei (2 % op jaarbasis).

4.1.3

Acties
Er worden acties ter bevordering van preventie en hergebruik voorzien rechtstreeks
naar de consument (zowel fractiegebonden acties als doelgroepgebonden acties),
als onrechtstreeks via de producent/invoerder. Volgende thema’s komen hierbij aan
bod: algemene preventieacties, afvalarm tuinieren, thuiscomposteren,
reclamedrukwerk, stimuleren van duurzame producten, verpakkingen,
bewustmaking van de gezinnen, werking met scholen en jongeren tussen 15 en 18
jaar, evenementen, STIP en VLACO, kringloopcentra, luiers.

4.1.4

Instrumenten
Bij de juridische instrumenten wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de
aanvaardingsplichten, productnormering, terugnameplicht verpakkingsafval,
kringloopcentra.
Bij de economische instrumenten komen aan bod: de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, fiscale instrumenten, het principe “de vervuiler
betaalt”, het nieuwe subsidiebesluit, het ondersteunen van de kringloopsector en het
stimuleren van de levensduurverlenging.
De sociaal-communicatieve instrumenten behandelen sensibiliserings- en
informatiecampagnes, zowel onderwerpgebonden als doelgroepgebonden, het
uitbouwen van de voorbeeldfunctie van de overheid, het stopzetten van
afvalverbranden door particulieren.
Onder het hoofdstuk monitoring worden de nodige acties voorgesteld die moeten
toelaten de evoluties in kaart te brengen en meetinstrumenten te ontwikkelen.
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4.2

Selectieve inzameling

4.2.1

Strategie
In de strategie gehanteerd rond selectieve inzameling staan acties op drie niveaus
centraal:

4.2.2

−

Stimuleren en optimaliseren van de selectieve inzameling;

−

Verbeteren van de mogelijkheden voor afvalrecyclage;

−

Garanderen en bevorderen van de afzetmogelijkheden en de afzetmarkt van
afvalstoffen.

Taakstellingen
De taakstelling is een toename van de selectieve inzameling van het aanbod aan
huisvuil tot 60 % en van grofvuil tot 83 % in 2007.
De taakstellingen per fractie zijn uitgedrukt in inzamelgraden. Dit is het deel van het
huishoudelijk afval dat selectief ingezameld en gerecycleerd moet worden teneinde
de reductie te bewerkstelligen van het aanbod voor verwijdering. De praktijk wijst uit
dat het niet mogelijk is om een bepaalde fractie uit het huisvuil te selecteren.
De taakstellingen voor selectieve inzameling in 2007 zijn weergegeven voor de
totale bevolking van Vlaanderen in Tabel XI. Op het niveau van de gemeente geldt
hetzelfde percentage als streefdoel. Er zijn gemeenten waar de taakstellingen voor
selectieve inzameling van bepaalde fracties al (vrijwel) zijn bereikt; voor deze
gemeenten is de uitdaging gelegen in het bestendigen van de resultaten, ook in de
huidige planperiode. Voor de gemeenten die achterblijven inzake het halen van de
taakstelling restafval moeten de nodige maatregelen worden genomen.
De taakstellingen vermeld in Tabel XI zijn taakstellingen die gelden op Vlaams
niveau, niet op individueel gemeentelijk niveau.
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Tabel XI

Taakstellingen selectieve inzameling voor huisvuil en grofvuil per fractie in het
Duurzaamheidsscenario in 2007
Selectieve inzameling huisvuil

Selectieve inzameling grofvuil

Selectieve
inzamelgraad %

Ton

kg/inw

Selectieve
inzamelgraad %

ton

kg/inw

Organisch afval
- GFT-afval
- Groenafval

66
87

225.295
215.883
9.412

35 (52)
1,5 (5)

96

472.558

77

Recycleerbaar papierafval

91

320.568

52

Papieren en kartonnen
verpakkingsafval

85

88.521

14

Glasafval

89

147.263

24

90

4771

0,8

Metaalafval

80

32.609

5,3

75

62.746

10

Kunststofflessen

85

24.386

4

Kunststofverpakkingsafval

38

12.740

2

6

1.449

0,2

Drankkartonafval

80

8.800

1

Textielafval

50

19.493

3,2

Inert afval

90

21.605

4

98

422.241

69

90

52.422

8,5

75

175.675

29

90

19.679

3

83

1.211.541 197,5

Fractie

AEEA
Houtafval
Klein gevaarlijk afval

75

10.676

2

Overige fracties
Totaal

60

911.956

148

De inzamelgraad van huishoudelijk afval zal toenemen van 66 % in 2000 naar 69 %
in 2007. De selectieve inzameling van het huisvuil neemt toe van 45 % in 2001 naar
60 % in 2007. Uitgedrukt in kg per inwoner is dit een kleine stijging van 146 kg naar
148 kg. De toename van de selectieve grofvuilinzameling (exclusief gemeentevuil)
neemt toe van 120 naar 197 kg per inwoner (van 75 % naar 83 %).
De inzamelgraden kunnen alleen worden bereikt indien in 2007 minstens 80 % van
de inwoners de fracties uit het huishoudelijk afval die gerecycleerd kunnen worden
ook daadwerkelijk selectief gaan scheiden. Voor glazen verpakkingen,
recupereerbaar papier en karton, en de steenfractie uit het grofvuil is vereist dat 90
% van de inwoners de fracties selectief scheidt.
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4.2.3

Acties
Algemene actiepunten
Er wordt ook tijdens de komende planperiode voldoende aandacht besteed aan het
verder optimaliseren van de selectieve inzameling van de verschillende fracties uit
het huishoudelijk afval.
Daarnaast dient er permanent gewaakt te worden over de kwaliteit van de
ingezamelde fracties.
Andere algemene acties die aan bod komen bij de selectieve inzameling zijn:
onderzoek van de ingezamelde fracties vanuit LCA-benaderingen, optimaliseren van
de werking van de containerparken…
Fractiegebonden acties
Er worden specifieke acties opgezet rond de verschillende fracties zoals GFT, papier
en karton, glas, PMD, textiel, grofvuil, bouw- en sloopafval, groenafval, oude
metalen, hout, KGA, licht radioactieve stoffen, luiers, geneesmiddelen, dierlijk afval,
medisch afval, composteerbare verpakkingen, zwerfvuil, afvalscheiding in
appartementsgebouwen.
De vooropgestelde acties rond de bewerking en verwerking van de selectief
ingezamelde stoffen betreffen het optimaliseren van de samenstelling van de
fracties, het optimaliseren van de verwerking, en het onderzoeken van de invloed
van verwerkingstechnieken op de noodzaak aan selectieve inzameling.
Ook in verband met de afzet van deze selectief ingezamelde materialen worden
specifieke acties voorgesteld.

4.2.4

Instrumenten
Bij de juridische instrumenten komen aan bod: de producentenverantwoordelijkheid,
het verpakkingsafval, aanpassingen in VLAREM, de stort- en verbrandingsverboden.
De economische instrumenten behandelen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten en provincies, het nieuwe
subsidiebesluit, de milieuheffingen, de intergemeentelijke tarifering, het principe “de
vervuiler betaalt”, de financiering van het afvalbeleid.
Bij de sociaal-communicatieve instrumenten worden acties opgenomen rond
specifieke doelgroepen, de voorbeeldfunctie van de overheid, educatieve aanpak,
sensibiliseringscampagnes, informatieacties naar de overheden.
Het hoofdstuk monitoring bespreekt de acties betreffende de registratie van het
afvalaanbod, het in kaart brengen van de evoluties, het uitvoeren van
massabalansanalyses, het onderzoek naar heffingen en belastingen.
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4.3

Eindverwerking
Dit deel bevat de programmering van de benodigde eindverwerkingscapaciteiten,
met name:
−

Voorbehandeling met het oog op eindverwerking, met als resultaat uit deze
behandeling enerzijds een hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor verbranden
met nuttige toepassing, anderzijds een hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor
verbranden als verwijdering;

−

Verbranding als nuttige toepassing;

−

Verwijdering met name verbranden als verwijdering en storten;

van de volgende afvalsoorten:
−

Restfractie van het huishoudelijk afval;

−

Categorie-2-bedrijfsafval;

−

Hoog- en laagcalorische fracties uit voorbehandelingsinstallaties.

De eindverwerking van hoogcalorisch afval wordt niet behandeld in dit plan, omdat
dit wordt besproken in het plan Hoogcalorische Afvalstoffen.

4.3.1

Strategie
Volgende strategische lijnen worden uitgezet bij de eindverwerking:
−

Enkel afval dat niet recycleerbaar en wel brandbaar is, kan naar thermische
eindverwerking;

−

De programmering van de totale eindverwerkingscapaciteit gebeurt op
gewestelijk niveau;

−

De ontbrekende eindverwerkingscapaciteit wordt op korte termijn ingevuld met
installaties die beantwoorden aan het BBT-principe;

−

Het principe van zelfvoorziening voor verwijdering blijft behouden;

−

Er is nood aan een duidelijke afbakening tussen nuttige toepassing en
verwijdering;

−

Stimuleren van technologische verbeteringen;

−

Glazen-huis-beleid van verwerkingsinstallaties naar de omgeving toe zodat
burgers correct kunnen oordelen over deze installaties;

−

Enkel wat niet recycleerbaar en niet brandbaar is, kan gestort worden;

−

De stortcapaciteit moet worden afgestemd op het aanbod;

−

Storten moet duurder zijn dan verbranden en er komen geen nieuwe stortsites,
meer zelfs het storten wordt afgebouwd;

−

Vermijden monopolievorming in Vlaanderen;

−

Vermijden van rechter- en partijsituaties.
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4.3.2

Taakstellingen
Tabel XII

Taakstellingen aanbod huishoudelijk afval (huisvuil (incl. PMD-residu), grofvuil en
gemeentevuil) voor eindverwerking uitgedrukt per inwoner

2003

180 kg per inw. op Vlaams niveau met een max. van 220 kg per inw. op gemeenteniveau

2005

165 kg per inw. op Vlaams niveau met een max. van 200 kg per inw. op gemeenteniveau

2007

150 kg per inw. op Vlaams niveau

Op basis van de scenarioberekeningen wordt het streefdoel van 150 kg in 2007
vooropgezet, rekening houdend met de verwachte tendensen en voorziene
inspanningen. Anderzijds wordt ernaar gestreefd om de langetermijntaakstelling van
150 kg/inw zo snel mogelijk te bereiken en aan te houden.
De taakstellingen voor de kustgemeenten, studentengemeenten en voor de grote
steden Antwerpen, Brugge en Gent dienen nog vermeerderd te worden met de
totaalfactoren uit de onderstaande tabel. Meer uitgebreide achtergrondinformatie
over deze factoren is te vinden in de WES-studie (WES, 2002).
Tabel XIII

Correctiefactoren huishoudelijk afval voor eindverwerking voor kusttoerisme,
studentensteden en grootstedelijke centra (WES, 2002)
Correctiefactoren

Gemeente/stad

Kusttoerisme Studentenstad

Antwerpen

1,01

Blankenberge

1,46

Bredene

1,25

Brugge

1,00

De Haan

1,70

De Panne

1,60

Grootstedelijke
centra
1,10

Totaal
1,11
1,46
1,25

1,10

1,10
1,70
1,60

Diepenbeek

1,02

Gent

1,02

Hasselt

1,01

1,02
1,10

1,12
1,01

Knokke-Heist

1,50

1,50

Koksijde

1,63

1,63

Kortrijk

1,01

1,01

Leuven

1,09

1,09

Nieuwpoort

1,67

1,67

Middelkerke

1,79

1,79

Oostende

1,14

1,14
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4.3.3

Acties
Capaciteit thermische eindverwerking
Een nauwgezette programmering impliceert een thermische capaciteit die is
afgestemd op het aanbod. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de
voorziene capaciteit voor eindverwerking in de bestaande
roosterverbrandingsinstallaties.
Tabel XIV

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie voor thermische
eindverwerking van huishoudelijk en bedrijfsafval in 2007

Verbrandingsinstallatie

Capaciteit in ton

Capaciteit in GJ

2000

2007

2000

2007

Stookwaarde (in GJ/ton)

10

10,5

I.M.O.G.

75.000

71.000

750.000

750.000

I.V.B.O.

195.000

186.000

1.950.000

1.950.000

I.V.M.O.

60.000

60.000

600.000

630.000

I.V.O.O.

73.000

69.000

730.000

730.000

I.V.R.O.

57.000

54.000

570.000

570.000

KNOKKE-HEIST

30.000

29.000

300.000

300.000

IVAGO

94.000

90.000

940.000

940.000

I.V.M.

90.000

86.000

900.000

900.000

MI-WA

55.000

ISVAG

149.000

0*-140.000

1.490.000

0*-1.490.000

REG. MILIEUZORG

78.000

75.000

780.000

780.000

INDAVER RVI (1+2)

212.000

212.000

2.120.000

2.226.000

550.000

INDAVER RVI 3
Totaal

1.168.000

171.000

1.795.500

1.103.000*- 11.680.000
1.243.000

11.571.500*13.061.500

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

In de onderstaande tabel wordt het totale aanbod aan brandbaar huishoudelijk en
categorie-2-bedrijfsafval weergegeven. Uit deze balans blijkt dat er al op
tonnagebasis onvoldoende thermische eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen is.
Om een meer gedifferentieerd eindverwerkingspark te hebben, wordt onder meer
gekozen voor de uitbouw van voorbehandelingscapaciteit.
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Tabel XV

Balans van het aanbod huishoudelijk en bedrijfsafval (zonder voorbehandeling) –
capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie in 2007
Ton

Aanbod
– Huishoudelijk afval
– Bedrijfsafval
– Totaal

936.000
961.000
1.897.000

Capaciteit
1.103.000*-1.243.000
roosterverbrandingsinstallatie
(10,5 GJ/ton)
Saldo

-654.000 à -794.000*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Dit saldo van 654.000 ton à 794.000* ton moet geplaatst worden in het licht van de
uitbouw van 4 à 5* voorbehandelingsinstallaties met een gezamenlijke capaciteit van
600.000 ton à 740.000* ton en van een wervelbedinstallatie met een capaciteit voor
afval - ander dan slibs - van om en bij de 233.000 ton. Behoefte aan bijkomende
capaciteit ingevolge aantoonbare verminderde export van bijvoorbeeld momenteel
nog onbekende hoeveelheden categorie-2-bedrijfsafvalstoffen dient steeds via BBTtechnologie ingevuld te worden.
Na invulling van de geplande voorbehandelingscapaciteit is er nog een negatief
saldo van 369.000 ton à 444.000* ton afval (i.f.v. ca. 50 % restfractie na
voorbehandeling), voornamelijk hoogcalorisch bedrijfsafval, waarvoor een afzet moet
gevonden worden in nieuwe thermische eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen
zoals de vernoemde wervelbedinstallatie. Ook andere verwerkingscapaciteiten zoals
co-verwerking en installaties buiten Vlaanderen worden bekeken.
Tabel XVI

Balans van het aanbod huishoudelijk en bedrijfsafval na voorbehandeling –
capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie in 2007
Ton

GJ

Aanbod (na voorbehandeling)

1.547.000*-1.612.000

23.976.600*-24.133.800

Capaciteit
roosterverbrandingsinstallatie

1.103.000*-1.243.000

11.571.500*-13.061.500

Saldo

-369.000 à -444.000*

-11.072.300 à -12.405.100*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

In functie van mogelijke opties voor export voor hoogcalorisch (RDF-)afval buiten
Vlaanderen kan de volgende raming van de ontbrekende thermische
eindverwerkingscapaciteit worden gemaakt (ook rekening houdend met de
initiatieven die in Vlaanderen al zijn opgestart voor de bouw van een
wervelbedinstallatie).
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Tabel XVII

Overzicht opties ontbrekende eindverwerkingscapaciteit (in ton en in GJ)
Ton

GJ

Aanbod waarvoor geen
roosterverbr.cap.

369.000-444.000*

11.072.300-12.405.100*

Optie 1: 100 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren 233.000
– andere BBT in Vlaanderen
136.000-211.000*

369.000-444.000*

11.072.300-12.405.100*

Optie 2: 65 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren 233.000
– andere BBT in Vlaanderen
35 % export (enkel hoogcal.afval)

239.850-288.600*

7.197.000-8.063.315*

129.150-155.400*

3.875.300-4.341.785*

Optie 3: 35 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren
65 % export (enkel hoogcal. afval)

129.150-155.400*

3.875.300-341.785*

239.850-288.600*

7.197.000-8.063.315*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Uit de vergelijking tussen aanbod en capaciteit (zie Tabel XVI en XVII) blijkt dat er
behoefte is aan bijkomende eindverwerkingscapaciteit. Deze wordt deels ingevuld
via de uitbouw van voorbehandelingscapaciteit waarmee uiterlijk tegen juli 2003
wordt gestart en deels via de bouw van een wervelbedinstallatie te Beveren. Ook
andere BBT in Vlaanderen en de exportoptie worden bekeken gezien de behoefte
zich vooral zal situeren bij het hoogcalorisch afval. De wervelbedinstallatie is gericht
op het hoogcalorisch afval, bv. wat uit de voorbehandelingsinstallatie komt. Zowel
voor hoog- als laagcalorisch afval wordt een beperkte ondercapaciteit gerealiseerd.
Daardoor wordt steeds een blijvende druk gezet op preventie en selectieve
inzameling.
Figuur XIII

Overzicht voorbehandelings- en thermische eindverwerkingscapaciteit in
Vlaanderen in 2007
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Realiseren voorbehandelingscapaciteit
Tabel XVIII

Voorbehandelingscapaciteit (in aanvraag en vergund)

Installatie

Techniek

Vergund

Capaciteit

Recycling Center Evergem,
Evergem

Drogen/scheiden

Vergund

120.000

IOK-IGEMO, Geel

Drogen/scheiden

Vergund

150.000

Vera, Antwerpen

Scheiden/vergisten

Vergund

150.000

IGEAN, Brecht

Scheiden/ vergisten

Proefinstallatie/
Vergund

30.000

Limburg

BBT-voorbehandeling In aanvraag

Totaal

150.000
600.000

In Figuur XIV is de ontwikkeling opgenomen van de capaciteit van de
roosterverbrandingsinstallatie en het aanbod brandbaar afval, uitgedrukt in GJ. In
Figuur XV is de capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie en het aanbod
brandbaar afval in 2007 opgenomen uitgedrukt in ton.
Figuur XIV

Ontwikkeling capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie en aanbod brandbaar
huishoudelijk en bedrijfsafval na voorbehandeling volgens de vier scenario’s in
2007 en in 2000 (GJ)

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

GJ

Passief scenario
Ladderscenario
Duurzaamheidsscenario

20.000.000

Duurzaamheidsplusscenario
15.000.000

10.000.000

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie

5.000.000

0
2000

2007
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Figuur XV

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie en aanbod brandbaar
huishoudelijk en afval na voorbehandeling volgens de vier scenario’s in 2007 (ton)

3.500.000

3.000.000

2.500.000

ton

2.000.000

1.500.000

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie

1.000.000

500.000

0
Passief scenario

Ladderscenario

Duurzaamheidsscenario

Duurzaamheidsplusscenario

Afstemmen stortcapaciteit op het aanbod
De totale vergunde stortcapaciteit in Vlaanderen in oktober 2001 bedraagt 16,5
miljoen m³ of circa 8,24 miljoen ton en is verdeeld over 10 categorie-2-stortplaatsen.
3
In deze hoeveelheden zit 10,2 miljoen m potentiële stortcapaciteit van de Hooge
Maey die reeds vergund is, doch nog niet ontgonnen is.
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Tabel XIX

Overzicht categorie-2-stortplaatsen

Stortplaats

Locatie

Vergunde
restcapaciteit
(okt 2001) in m3

Potentiële
capaciteit in m³

Vergund tot

Hooge Maey

Antwerpen

2.450.000

10.205.000*
(zone B+D)*

20.11.2007

IGEAN

Brecht

253.500

IOK
IGEMO

Beerse

525.000

Lier

280.000

REMO

HouthalenHelchteren

250.000

IVVVA

Maaseik

ILVA

Vlierzele

181.000

1.049.600

23.12.2012*

De Cock

Huldenberg

460.000

p.m.

21.10.2013

Depovan

Rumbeke

759.000

p.m.

18.05.2005

Stevan

Lendelede

790.000

IMOG

Zwevegem

287.000

p.m.

6.235.500

11.254.600

Totaal

31.12.2002
p.m.

12.05.2009
29.09.2003

p.m.

31.12.2003
02.12.2004
(vergunning geschorst
door Raad van State)

31.12.2006
01.09.2011

* eveneens vergund

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat er volgens het Duurzaamheidsscenario
ruim voldoende vergunde capaciteit voorhanden is voor de komende 10 jaar
aanbod.
Andere acties voorzien in het hoofdstuk eindverwerking betreffen onderzoek naar
afzetmogelijkheden voor fracties die het resultaat zijn van voorbehandeling, het
verbeteren van het energierendement in de installaties, aanpassingen aan de
nieuwe richtlijn betreffende afvalverbranding, emissies bij co-verbranding, beperken
output aan residu’s, aanwenden van bodemassen, nieuwe verwerkingstechnieken,
afstemmen van de capaciteit op het aanbod, omzetten van de Europese richtlijn
Storten, vergunnen stortcapaciteit, financiering stortplaatsen, ontginning oude
stortplaatsen.

4.3.4

Instrumenten
Bij de juridische instrumenten worden besproken: het strikt toepassen van de
verbrandingsverboden en de stortverboden en het handhaven van de taakstellingen.
De economische instrumenten behandelen de milieuheffingen.
De sociaal-communicatieve instrumenten voorzien een actie rond het vergroten van
het draagvlak bij de bevolking.

4.3.5

Monitoring
In het onderdeel monitoring worden acties opgenomen rond evaluatie en
opvolgingssystemen.
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Deel 5 Effecten van de programmering

5.1

Kosten en financiering van het afvalbeleid

5.1.1

De kosten van het afvalbeleid
De kosten van de gemeenten
De kosten op Vlaams niveau voor de verwerking van de fracties uit het huishoudelijk
afval zullen in 2007 ongeveer 229.487.479 EUR bedragen of een toename ten
opzichte van 2000 met bijna 12,5 miljoen EUR of 5,8 %. Met uitzondering van
gemengde kunststof, EPS, autobanden en KGA, zal de verwerking van de selectieve
fracties goedkoper zijn dan de verwerking van de restfractie.
Het aandeel verwijderingskosten zakt in 2007 licht van 64,4 % naar 62,6 % van de
kosten, terwijl de kostprijs voor de verwerking van de organische fracties stijgt van
23,4 % naar 25,4 %. Deze stijging van het aandeel van de organische fractie wordt
veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten en doordat bepaalde droge
afvalfracties niet meer ten laste vallen van de lokale besturen door de invoering van
een aanvaardingsplicht.
Aan de ene kant verminderen de vaste kosten voor ophaling en inzameling via
containerparken, omdat we aannemen dat de ophaling en inzameling op het
containerpark van papier en karton volledig door de sectoren worden gedragen. Aan
de andere kant passen we een indexering van 2 % per jaar toe. Toch zullen de door
de gemeenten te dragen vaste kosten zonder rekening te houden met bijkomende
investeringen in de uitbreiding van de containerparken en de invoering van
automatische registratie- en diftarsystemen lichtjes toenemen tot bijna 122,7 miljoen
EUR of een toename met 5,2 %.
Tabel XX

Overzicht van de totale kosten voor huishoudelijk afvalbeheer door de lokale
besturen in 2000 en 2007 in het Duurzaamheidsscenario (in EUR).

Kosten

2000

2007

Variabele

216.913.067

229.487.479

Vaste

116.572.328

122.668.962

Overhead (personeel,
administratie)

33.348.540

35.215.644

Communicatie

2.951.198

8.762.069

Preventie

p.m.

p.m.

Zwerfvuil

p.m.

p.m.

Totaal

369.785.134

396.134.154

De kosten van de gewestelijke overheid
De kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
voor de gewestelijke overheid worden geraamd op jaarlijks 18 tot 20 miljoen EUR in
2003-2004 en jaarlijks 15 tot 16 miljoen EUR in 2005-2007. In totaal is dit ongeveer
86.335.000 EUR, gespreid over 5 jaar. Het zwaartepunt van de uitgaven ligt in de
beginperiode.
De kosten zijn verdeeld over preventie (60 %), selectieve inzameling en recyclage
(39 %) en eindverwerking (<1 %). Deze kosten omvatten onder meer: onderzoeken,
sensibilisering, subsidies, de samenwerkingsovereenkomsten, herstelarbeid,…
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Figuur XVI

Relatief kostenaandeel preventie, selectieve inzameling en eindverwerking voor
de periode 2003-2007

eindverwerking < 1%

selectieve
inzameling
39%

5.1.2

preventie 60%

De financiering van het afvalbeleid
De gemeenten
De meerprijs voor de Vlaamse gemeenten door de toename van de preventie en de
selectieve inzameling en recyclage zal door de gemeente worden doorgerekend aan
haar burgers. Per gezin zal de totale kostprijs voor de gemeenten oplopen van 155,3
EUR in 2000 tot ongeveer 160,9 EUR in 2007. Voor de inzameling van huisvuil
wordt een verkoopprijs aanbevolen van 1,5 EUR per huisvuilzak van 60 liter.
De gewestelijke overheid
In 2001 dragen de eigen ontvangsten van het MiNa-fonds voor 45 % bij tot de
financiering van de leefmilieubegroting. De belangrijkste bronnen zijn de
afvalwaterheffing (30,6 %) en de afvalstoffenheffing (10,5 %).
De toekomstige evolutie van de ontvangsten van de afvalstoffenheffing is nog
onbepaald vermits ze in belangrijke mate afhangt van de toekomstige aanpassing
aan heffingsbasis en/of tarieven om de heffing meer gedragssturend en minder
financierend te maken.

5.2

Sociaal-economische gevolgen /
werkgelegenheid
De sociaal-economische gevolgen van het gevoerde afvalbeleid betreffen
hoofdzakelijk de werkgelegenheid die rechtstreeks wordt gecreëerd door preventie
en hergebruik, verhoogde selectieve inzameling en recyclage enerzijds en
eindverwerking anderzijds.
Ook indirect wordt de werkgelegenheid beïnvloed. Dit kan positief werken omdat de
groei in de milieusector de andere sectoren meetrekt.
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5.3

Milieu-effecten

5.3.1

Overzicht van de milieu-impacten van de verschillende scenario’s
Een vergelijkend overzicht van de milieu-impacten van de verschillende scenario’s is
weergegeven in Tabel XXI. Voor de gekwantificeerde impacten werd het Passief
scenario gelijkgesteld aan 100 %. Milieu-impacten van transport werden niet
doorgerekend voor de scenario’s. Deze impacten zullen tijdens de planperiode
bekeken worden. Milieu-impacten van stortplaatsen die niet konden worden
gekwantificeerd zijn in de tabel kwalitatief weergegeven. Omdat een precieze
kwantitatieve inschatting van milieu-impacten van storten niet mogelijk was, wordt
ook de hoeveelheid te storten afval als dusdanig als een milieu-impact beschouwd.
Tabel XXI

Overzicht van de milieu-impacten bij de verschillende scenario’s

energierecuperatie
passief

eenheid
totaal

TOE

ladder

duurzaamheid

duurzaamheidplus

P

L - 1a

L - 1B

D - 1a

D - 1b

D+ - 1a

D+ - 1B

100%

214%

237%

190%

202%

181%

188%

impacts luchtemissies (verbranden, storten, voorbehandeling) inclusief vermeden emissies
passief
ladder
eenheid

duurzaamheid

duurzaamheidplus

P

L - 1a

L - 1B

D - 1a

D - 1b

D+ - 1a

D+ - 1B
-390%

menselijke gezondheid

DALY

-100%

-412%

-617%

-345%

-455%

-318%

broeikaseffect

GWP

100%

95%

89%

93%

90%

92%

90%

ecotoxische stoffen

PAF*m²*yr

100%

155%

78%

144%

102%

140%

113%

verzuring/vermesting

PDF*m²*Yr

-100%

-212%

-293%

-186%

-231%

-176%

-205%

eenheid

passief

hoeveelheid gestort
totaal

100%

ladder
14%

12%

duurzaamheid
12%
11%

duurzaamheidplus
12%
11%

duurzaamheid

duurzaamheidplus

impacts storten (exclusief luchtemissies)
passief

eenheid
vorming "nieuw" percolaat

ladder

neen

ja
tijdens
uitbating en
30 jaar van
nazorgfase

belasting oppervlaktewater

ruimtebeslag
emissies naar grondwater

tijdens 10 jaar van de nazorgfase

neen
geen verschil tussen verschillende scenario's

ja

hergebruik van deelfracties
eenheid
ton

HHA + Cat 2 BA

passief
100%

ladder
160%

201%

duurzaamheid
156%
177%

duurzaamheidplus
154%
167%

> 100 % beter
25-100 % beter
25-100 % slechter
> 100 % slechter

5.3.1.1

Energierecuperatie
Door afval te verwerken in afvalverwerkingsinstallaties met een hoge
energierecuperatie wordt in de Ladder-, Duurzaamheids- en
Duurzaamheidsplusscenario’s een belangrijke bijkomende energierecuperatie
gerealiseerd in vergelijking met het Passief scenario (Figuur XV). Hierdoor worden
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de productie van een equivalente hoeveelheid energie uit fossiele energiebronnen
en de daaraan verbonden emissies vermeden.
Uiteraard is de energierecuperatie lager indien minder afval verwerkt wordt.
Bijgevolg wordt in de scenario’s met meer doorgedreven afvalpreventie minder
energie gerecupereerd.
Stortgasvalorisatie is verantwoordelijk voor slechts een heel klein deel van de totale
energierecuperatie uit afval (3,3 % in het Passief scenario).
Figuur XVII

Totale energierecuperatie (verbranden + storten) in de verschillende scenario’s

500000
450000
400000
350000

TOE

300000
250000
200000
150000
100000
50000
totaal optie 1b

0
Passief

5.3.1.2

totaal optie 1a
Ladder

Duurzaamheid

Duurzaamheid+

Luchtemissies
In 2002 voldoen alle Vlaamse huisvuilverbrandingsinstallaties aan de huidige
VLAREM-normen. Met betrekking tot deze normen zal de komende jaren enkel de
emissiegrenswaarde voor NOx verstrengd worden tegen 28.12.2005 (op basis van
Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval). Voor alle parameters,
behalve NOx, mag dus verwacht worden dat de emissies (per ton verbrand afval)
niet noemenswaardig zullen dalen.
Midden 2002 bedraagt de gemiddelde NOx-emissie van de
huisvuilverbrandingssector 1623 g/ton. Wanneer alle verbrandingsinstallaties
voorzien zijn van een deNox-installatie zal dit nog gemiddeld 277 g/ton zijn. De
milieu-impacten van de luchtemissies in de tabel (verbranding + storten +
voorbehandeling) zijn gebaseerd op het verschil tussen effectieve en vermeden
emissies.
Vooral bij een vergelijking tussen storten enerzijds en verbranding met
energierecuperatie anderzijds voor een gegeven afvalaanbod is het in rekening
brengen van vermeden emissies zinvol omdat dit het effect van de vermeden
energieproductie in rekening brengt, en zo rekening houdt met de netto-emissies
van de afvalverwerking.
Bij vergelijking van het Ladder-, Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario
onderling kan dit echter een vertekend beeld geven. In sommige gevallen kunnen de
vermeden emissies per ton afval groter zijn dan de effectieve emissies. Dit zou
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leiden tot de conclusie dat de netto-emissies dalen naarmate meer afval wordt
verwerkt, en bijgevolg dat afvalpreventie leidt tot hogere milieu-impacten. Dit is
echter enkel een gevolg van het feit dat alleen de afvalverwerkingsfase in rekening
wordt gebracht en niet de volledige voortbrengingsketen van het oorspronkelijke
product.
Het Ladder-, het Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario scoren
duidelijk beter dan het Passief scenario voor schade aan menselijke gezondheid,
verzuring en vermesting (Figuur XVI). Voor broeikaseffect zijn het Ladder-, het
Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario slechts lichtjes beter dan het
Passief scenario. Dit is een gevolg van het feit dat bij het storten de anorganische
koolstof niet wordt omgezet naar CO2.
Voor schade aan eco-systemen (als gevolg van ecotoxische stoffen) scoort het
Passief scenario beter in vergelijking met optie 1a. Opties 1a
(wervelbedverbrandingsinstallatie) en 1b (vergassingsinstallatie gevolgd door
stoomopwekking in STEG) scoren sterk verschillend voor sommige impacten. Naast
het effectieve verschil in energierecuperatie (en dus in vermeden emissies) is dit ook
een gevolg van het feit dat gegevens voor sommige emissies voor optie 1b minder
goed bekend zijn (bijvoorbeeld zware metalen). Ook daarom moeten de resultaten
voor optie 1a en 1b beschouwd worden als een range, eerder dan als absolute
inschattingen.
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Figuur XVIII
Vergelijking van de milieu-impacten van emissies naar de lucht in het Passief
scenario (P) en het Duurzaamheidsscenario (D)
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5.3.1.3

Andere milieu-impacten
Een aantal effecten van storten kan niet worden gekwantificeerd. Het gaat hier
vooral om lozing in oppervlaktewater en uitloging naar bodem en grondwater. Deze
kunnen dus niet op een zelfde wijze als voor de luchtemissies vertaald worden naar
specifieke impacten. Hoewel niet gekwantificeerd moeten deze effecten toch mee
beschouwd worden in een vergelijking van de verschillende scenario’s. Een
vergelijking enkel op basis van de kwantificeerbare luchtemissies onderschat de
milieu- en gezondheidsimpacten van storten.

5.3.1.4

Materiaalrecuperatie
In het Passief scenario worden enkel (een deel van) de bodemassen van de
roosterverbrandingsinstallaties gerecupereerd. Uit de gestorte fractie worden geen
materialen meer gerecupereerd. In de andere scenario’s worden, naast de
bodemassen van de roosterverbrandingsinstallaties, materialen gerecupereerd uit
de voorbehandelingen, en uit de bodemassen van de
wervelbedverbrandingsinstallaties, respectievelijk de verglaasde slakken van de
vergasser. In de vergelijking van de verschillende scenario’s moet er rekening mee
worden gehouden dat de voordelen van materiaalrecyclage niet zijn berekend
(vermeden grondstoffen- en energieverbruik door de vervanging van primaire
materialen).

5.3.2

Conclusie
De vergelijking van milieu-impacten toont aan dat het Ladder-, het Duurzaamheidsen het Duurzaamheidsplusscenario op de meeste parameters beduidend beter
scoren dan het Passief scenario. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het
afbouwen van het storten en de overgang naar afvalverwerkingsinstallaties met een
performante energierecuperatie. Vermeden emissies van teruggewonnen materialen
werden niet mee in rekening genomen (tenzij als ton teruggewonnen materiaal)
maar vormen uiteraard een bijkomend argument voor verbranding met
energierecuperatie in vergelijking met storten.
De milieuvoordelen van een verder doorgedreven afvalpreventie zijn met de hier
gevolgde methode moeilijker in te schatten. De directe emissies uit afvalverbranding
zullen echter uiteraard dalen bij een lager afvalaanbod. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat door afval te voorkomen heel wat negatieve milieu-impacten
worden vermeden (bv. geen inzameling, behandeling, en dergelijke …).
Een duurzaam afvalbeleid, waarbij de toekomstige generaties verzekerd worden van
voldoende grondstoffen en een zuiver leefmilieu, geeft dan ook de grootste prioriteit
aan de voorkoming van afval.
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Deel 6 Acties

Actie

Naam

Initiatiefnemer/ Betrokkenen*

Timing
(jaarlijks te
verfijnen ifv
prioriteiten**)

Overleg ter voorbereiding en opvolging van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
Actie 1

Voortzetten overlegplatform Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen

OVAM, VVSG, IA, COBEREC, KVK,
STIP, VLACO, VVP, MiNa-Raad,
SERV, private sector, FOST Plus,
VEV

Planperiode

Actie 2

Voortzetten en uitbouwen provinciale
overlegplatformen

Provincies, OVAM, LB

Planperiode

Structurering van de afvalsector
Actie 3

Creëren van een wettelijk kader tot
samenwerking van de publieke en de
private sector

OVAM, ABA, VVP, VVSG, IA,
COBEREC, private sector

Planperiode

Actie 3 bis

Decretale verduidelijking van de rol van de
provincies

OVAM, ABA, VVP, VVSG, IA

Planperiode

OVAM, SERV-leden, MiNa-leden

2005

Socio-economische impact
Actie 4

Bepalen van de sociaal-economische
impact van een duurzaam afvalbeleid

Preventie en hergebruik
Actie 5

Preventieacties algemeen

OVAM, VLACO, STIP, VVSG, IA,
VVP, LB, FOST Plus

Planperiode

Actie 6

Promoten preventie van GFT- en groenafval
bij particulieren

OVAM, VLACO, LB, provincies,
tuinaannemerssector, STIP,
Landelijke Gilden

Planperiode

Actie 7

Promoten van afvalarm tuinieren via aanpak
tuinarchitecten/aannemers en via tuincentra

OVAM, VLACO, LB,
tuincentra/tuinaannemerssector,
STIP, Landelijke Gilden

Planperiode

Actie 8

Thuiscomposteren van GFT- en groenafval

OVAM, VLACO, LB, STIP, Landelijke
Gilden, provincies

Planperiode

Actie 9

Preventie GFT -en groenafval:
voorbeeldfunctie van de overheid

OVAM, VLACO, LB, provincies,
AWV, AWZ, AMINAL (afd. Natuur),
AMINABEL (Cel NTMB)

Planperiode

Actie 10

Papier en kartonafval: voorkomen
reclamedrukwerk

OVAM, LB, federaties uitgevers,
FEDIS

Planperiode

Actie 11

Papier en kartonafval: promoten Robinsonlijst of equivalent systeem

OVAM, VVSG, IA, VVP, LB, STIP

Planperiode

Actie 12

Papier en kartonafval: proefproject rond
positieve sticker voor reclamedrukwerk

OVAM, VVSG, IA, VVP, LB, BD, De
Post

Planperiode

Actie 13

Reclamedrukwerk/gratis regionale pers:
verpakkingsafval

OVAM, uitgevers

Planperiode
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Actie

Naam

Initiatiefnemer/ Betrokkenen*

Timing
(jaarlijks te
verfijnen ifv
prioriteiten**)

Actie 14

Stimuleren van duurzame producten

OVAM, STIP, IVC, VVSG, IA, VVP,
LB, FOST Plus

Planperiode

Actie 15

Bewustzijn van de gezinnen verhogen

OVAM, Gezinsbond, OIVO,
Landelijke Gilden

Planperiode

Actie 16

Educatieve werking via scholen

OVAM, Aminal, ministerie van
Onderwijs, onderwijskoepels, LB,
provincies, VLACO

Planperiode

Actie 17

Coördinatie van de acties naar de scholen

Aminal, ministerie van Onderwijs,
onderwijskoepels, VVSG, VVP, IA

Planperiode

Actie 18

Extra aandacht voor scholieren van 15 tot
18 jaar

Aminal, ministerie van Onderwijs,
Planperiode
onderwijskoepels, VVSG, VVP, IA, LB

Actie 19

Promoten afvalpreventie op evenementen

OVAM, LB, organisatoren, provincies, Planperiode
Landelijke Gilden

Actie 20

Onderbouwen preventie-initiatieven via
STIP

OVAM, STIP, VLACO

Planperiode

Actie 21

VLACO als centraal steunpunt voor
organisch-biologisch afval

OVAM, VLACO, IA, VVSG

Planperiode

Actie 22

Ondersteunen initiatieven rond afvalarm
winkelen

OVAM, LB, UNIZO, FEDIS, OIVO,
provincies, STIP

Planperiode

Actie 23

Ondersteunen afvalpreventie via
eindverkopers

OVAM, VVSG, IA, UNIZO, FEDIS,
OIVO, VVP

Planperiode

Actie 24

Via Presti en andere initiatieven de
preventie bij bedrijven op kruissnelheid
brengen

OVAM, UNIZO, kamers van handel
en nijverheid, GOM's, VVP, VVSG, IA

Planperiode

Actie 25

Drankverpakkingen: ondersteunen actie
rond herbruikbare verpakkingen

IVC, OVAM, LB, UNIZO, FEDIS, BBL, Planperiode
FOST Plus

Actie 26

Ondersteunen kringloopcentra

OVAM, KVK, kringloopcentra,
provincies, VVSG, VVP, LB

Planperiode

Actie 27

Onderzoek naar en bekendmaking van
herbruikbare luiers

OVAM, LB, OIVO, Gezinsbond, STIP

Planperiode

Actie 28

Optimaliseren aanvaardingsplichten en
milieubeleidsovereenkomsten

OVAM, sectoren, KVK, VVSG, IA,
private sector

Planperiode

Actie 29

Overleg rond productnormering

Federale overheid, OVAM, IVC, KVK Planperiode

Actie 30

Herzien terugnameplicht verpakkingsafval

IVC, FOST Plus, OVAM, VVSG, IA

Planperiode

Actie 31

Kringloopcentra verankeren in het
afvalstoffenbeleid

OVAM, KVK, VVSG, IA

Planperiode
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Actie
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Initiatiefnemer/ Betrokkenen*

Timing
(jaarlijks te
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prioriteiten**)

Actie 32

Uitvoeren nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met
gemeenten en provincies

OVAM, AMINAL, VVSG, VVP, KVK

Planperiode

Actie 33

Bijsturen van bepaalde fiscale instrumenten
(o.m. ecoheffingen en ecoboni)

Federale overheid, OVAM, IVC,
KVK, LB, provincies

Planperiode

Actie 34

Verder invullen van het principe "de
vervuiler betaalt"

LB, provincies, OVAM, VVSG, IA,
VVP

Planperiode

Actie 35

Uitvoeren nieuw subsidiebesluit voor lokale
besturen

OVAM, LB, provincies

Planperiode

Actie 36

Ondersteunen van de kringloopsector

OVAM, LB, provincies, departement
Tewerkstelling, KVK

Planperiode

Actie 37

Stimuleren van de levensduurverlenging

Federale overheid, OVAM, KVK

Planperiode

Actie 38

Voeren van algemene sensibiliserings- en
informatiecampagnes naar de bevolking

OVAM, LB, provincies, sectoren,
VVSG, VVP

Planperiode

Actie 39

Voeren van onderwerpgebonden
informatiecampagnes naar de bevolking

OVAM, LB, VVSG, IA

Planperiode

Actie 40

Aanmaken van onderwerpgebonden
communicatie naar de overheden

OVAM, VVSG, LIN, VLACO, IA, VVP

Planperiode

Actie 41

Aanpakken specifieke doelgroepen

OVAM, AMINAL, onderwijskoepels,
STIP, VLACO, VVSG, IA, VVP

Planperiode

Actie 42

Uitbouwen van de voorbeeldfunctie van de
overheid op alle niveaus

STIP, OVAM, GMO, VVSG, VVP

Planperiode

Actie 43

Stopzetten verbranden door particulieren

LB, VLACO, OVAM,

Planperiode

Actie 44

Formuleren van voortgangsrapportage en
evaluatierapportage Uitvoeringsplan
Huishoudelijk Afvalstoffen 2003-2007

OVAM, overlegplatform

Planperiode

Actie 45

Ontwikkelen van meetinstrument/indicatoren OVAM, STIP, VLACO, VVSG, IA,
voor afvalpreventie
VVP, IVC, FOST Plus, KVK

Planperiode

Actie 46

Uitvoeren van onderzoek naar
preventiegedrag onder de inwoners

OVAM, STIP, VLACO, VVSG, IA,
VVP

Planperiode

Actie 47

Meten consumptiegedrag

OVAM, OIVO, VVSG, STIP, KVK

Planperiode

Actie 48

Meten van het goederen- en
dienstenaanbod

OVAM, FEDIS, UNIZO, OIVO, VVSG

Planperiode

Actie 49

Evalueren kringloopcentra

OVAM, KVK

Planperiode

Actie 50

Optimaliseren van de instrumentenmix

OVAM, overlegplatform

Planperiode
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Initiatiefnemer/ Betrokkenen*

Timing
(jaarlijks te
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prioriteiten**)

Actie 51

Gefaseerd invoeren van de selectieve
inzameling van fracties uit het huishoudelijk
afval

OVAM, LB, FOST Plus, IVC, KVK

Planperiode

Actie 52

Kwalitatieve verbetering van de selectieve
inzameling

OVAM, LB, FOST Plus, COBEREC,
private sector

Planperiode

Actie 53

Nieuwe en bestaande selectieve
inzamelingen bekijken vanuit een LCAbenadering waarbij milieuwinst vooropstaat

OVAM, VVSG, IA, FOST Plus, IVC,
private sector

Planperiode

Actie 54

Via VLAREA, Gisti-programma's en andere
initiatieven de selectieve inzameling bij
bedrijven op kruissnelheid brengen, ook via
gemeentelijke inzamelkanalen

OVAM, UNIZO, kamers van handel
en nijverheid, GOM's, provincies,
VVSG, IA, private sector

Planperiode

Actie 55

De werking van containerparken
optimaliseren

OVAM, LB, VVSG, IA, KVK,
provincies

Planperiode

Actie 56

Opleiding van containerparkwachters tot
afvalbemiddelaars

OVAM, VVSG, IA, VVP, LB, KVK,
private sector

Planperiode

Actie 57

Beperken hoeveelheid aangeboden huisvuil

OVAM, LB, VVSG, IA

Planperiode

Actie 58

Optimaliseren inzameling GFT-afval

OVAM, LB, VLACO, INDAVER,
VVSG, IA

Planperiode

Actie 59

Optimaliseren inzameling papier en
kartonafval

OVAM, LB, FOST Plus, VVSG, IA,
IVC, private sector

Planperiode

Actie 60

Optimaliseren inzameling glasafval

OVAM, LB, FOST Plus, VVSG, IA,
IVC, private sector

Planperiode

Actie 61

Optimaliseren inzameling PMD-afval

OVAM, LB, FOST Plus, VVSG, IA,
IVC

Planperiode

Actie 62

Optimaliseren inzameling textielafval

OVAM, LB, Recyclaid, textielinzamelorganisaties, COBEREC, VVSG, IA,
KVK, private sector

Planperiode

Actie 63

Optimaliseren inzameling grofvuil

OVAM, VVSG, IA, LB, KVK, private
sector

Planperiode

Actie 64

Optimaliseren inzameling bouw- en
sloopafval

OVAM, VVSG, IA, LB, COPRO,
private sector

Planperiode

Actie 65

Optimaliseren inzameling groenafval

OVAM, VVSG, IA, LB, VLACO,
INDAVER, private sector

Planperiode

Actie 66

Optimaliseren inzameling oude metalen

OVAM, VVSG, IA, LB, KVK, private
sector

Planperiode

Selectieve inzameling
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Actie 67

Optimaliseren inzameling houtafval

OVAM, VVSG, IA, LB, KVK, private
sector

Planperiode

Actie 68

Optimaliseren inzameling KGA

OVAM, VVSG, IA, LB, private sector

Planperiode

Actie 69

Opstellen lijst licht radioactieve afvalstoffen
en optimaliseren inzameling

OVAM, VVSG, IA, NIRAS, FANC,
medische sector, federaal niveau,
private sector

Planperiode

Actie 70

Onderzoek naar en opzetten van een
aangepast beleid rond luiers

OVAM, VVSG, IA, private sector

Planperiode

Actie 71

Optimaliseren inzameling oude en vervallen
geneesmiddelen

OVAM, VVSG, IA,
geneesmiddelenindustrie,
groothandelaars-verdelers,
apothekersbonden, private sector

Planperiode

Actie 72

Uitbouwen en optimaliseren inzameling
dierlijk afval

OVAM, LB, verwerkers VVSG, IA,
private sector

Planperiode

Actie 73

Opstellen beheersplan en optimaliseren
inzameling afval van thuiszorg

OVAM, VVSG, IA, LB, private sector

Planperiode

Actie 74

Opzetten proefproject rond composteerbare
verpakkingen

OVAM, VVSG, IA, VLACO, IVC,
FOST Plus

Planperiode

Actie 75

Optimaliseren aanpak zwerfvuil

OVAM, LB, VVP, VVSG, LIN, FOST
Plus, VEV, IVC

Planperiode

Actie 76

Optimaliseren afvalscheiding in
appartementsgebouwen

OVAM, VVSG, IA, VVP,
syndicivereniging, private sector

Planperiode

Actie 77

Optimaliseren aanpak uitwerpselen van
huisdieren

OVAM, VLM, LB, VLACO, VVSG

Planperiode

Actie 78

Optimaliseren en intensiveren selectieve
inzamelingen in grootstedelijke centra

OVAM, VVSG, IA, LB, FOST Plus,
private sector

Planperiode

Actie 79

Optimaliseren van de selectieve inzameling
bij (kust)toeristen

OVAM, VVSG, IA, VVP,
syndicivereniging, provincie WestVlaanderen, grote steden en FOST
Plus, private sector

Planperiode

Actie 80

Optimaliseren samenstelling en afvoer van
selectief ingezameld afval

OVAM, FOST Plus, IVC, LB,
COBEREC, private sector, KVK

Planperiode

Actie 81

Optimaliseren verwerking organischbiologisch afval

OVAM, VVSG, IA, LB, VLACO,
private sector

Planperiode

Actie 82

Onderzoeken van de invloed van
verwerkingstechnieken op de noodzaak van
selectieve inzameling

OVAM, VVSG, IA, VLACO, private
sector

Planperiode
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Actie 83

Optimalisatie compostafzet
a. Opvolgen, promoten en ondersteunen
afzet van compost via VLACO

OVAM, VLACO

Planperiode

b. Opheffen knelpunten compostafzet

OVAM, VLM, federale overheid,
VLACO

2003

Actie 84

Onderzoeken mogelijkheid raamcontracten

OVAM, IA, sectoren, COBEREC,
VVSG, IVC, FOST Plus

Planperiode

Actie 85

Onderzoek naar de mogelijkheden rond
afzet van afvalstromen

OVAM, IVC, VVSG, IA, VLACO,
COPRO, COBEREC, PLAREMEC,
KVK, private sector, FOST Plus

Planperiode

Actie 86

Opnemen van compost en gerecycleerde
producten in bestekken

OVAM, VVSG, IA, LB, VLACO, alle
overheidsinstanties

Planperiode

Actie 87

Optimaliseren producentenverantwoordelijkheid via
aanvaardingsplichten en MBO’s

OVAM, sectoren, VVSG, IA, KVK,
private sector

Planperiode

Actie 88

Optimaliseren aanpak verpakkingsafval

IVC, FOST Plus, OVAM, VVSG, IA

Planperiode

Actie 89

Aanpassen voorwaarden VLAREM

OVAM, AMV, VVSG, IA

Planperiode

Actie 90

Stortverboden

OVAM, COBEREC, VVSG, IA, AMI,
private sector

Planperiode

Actie 91

Verbrandingsverboden

OVAM, COBEREC, VVSG, IA, AMI,
private sector

Planperiode

Actie 92

Optimaliseren handhaving
sluikstorten/verbranden en export van
afvalstoffen voor nuttige toepassing

OVAM, VVSG, LB, LIN

Planperiode

Actie 93

Optimaliseren handhaving export van
afvalstoffen voor nuttige toepassing

OVAM, private sector, KVK

Planperiode

Actie 94

Uitvoeren nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met
gemeenten en provincies

OVAM, AMINAL, VVSG, VVP,
provincies, KVK, LB

Planperiode

Actie 95

Uitvoeren nieuw subsidiebesluit voor lokale
besturen

OVAM, LB, provincies

Planperiode

Actie 96

Optimaliseren milieuheffingen in functie van
maximale recyclage

OVAM, VVSG, IA, COBEREC, KVK,
private sector

Planperiode

Actie 97

Overleg rond en onderzoek naar
mogelijkheid tot Intergemeentelijke tarifering

OVAM, VVSG, IA, VVP, ABA

Planperiode

Actie 98

Streven naar harmonisering van
doorrekenen kosten in de toepassing van
het principe “de vervuiler betaalt”

OVAM, VVSG, IA, VVP

Planperiode
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Actie 99

Aflijnen verantwoordelijkheden rond
financiering afvalbeleid

OVAM, VVSG, IA, sectoren, KVK

Planperiode

Actie 100

Onderzoeken alternatieve
financieringsvormen

OVAM, federale overheid, IVC, VEV,
SERV, FOST Plus, private sector

Planperiode

Actie 101

Aanpakken specifieke doelgroepen

OVAM, VVSG, IA, VVP

Planperiode

Actie 102

Uitbouwen voorbeeldfunctie van de overheid GMO, VVSG, IA, provincies

Actie 103

Educatieve aanpak

OVAM, ministerie van Onderwijs,
onderwijskoepels

Planperiode

Actie 104

Voeren van sensibiliseringscampagnes

OVAM, VVSG, IA, VVP, LB

Planperiode

Actie 105

Voeren van informatieacties naar de
overheden

OVAM, VVSG, VVP, IA

Planperiode

Actie 106

Optimaliseren van registratie afvalaanbod

OVAM, VVSG, IA

Planperiode

Actie 107

Instellen indicator verpakkingen

OVAM, VVSG, IA, IVC, FOST Plus

Planperiode

Actie 108

Inventariseren hoeveelheid bedrijfsafval in
huishoudelijk afval

OVAM, VVSG, IA, LB, provincies

Planperiode

Actie 109

Formuleren van Voortgangsrapportage en
Evaluatierapport

OVAM, overlegplatform

Planperiode

Actie 110

Uitvoeren van massabalans- en
enquêteonderzoek

OVAM, LB, VVSG, IA, KVK

Planperiode

Actie 111

Onderzoeken van effect van heffingen en
belastingen

OVAM, VVSG, IA, LB, provincies

Planperiode

Actie 112

Capaciteit thermische eindverwerking

OVAM, VVSG, IA, private sector

Planperiode

Actie 113

Realiseren voorbehandelingscapaciteit

OVAM, VVSG, IA, private sector,
initiatiefnemers

Planperiode

Actie 114

Onderzoeken afzetmogelijkheden van de
fracties die het resultaat zijn van de
voorbehandeling

OVAM, exploitanten, VITO,
onderzoekscentra

Planperiode

Actie 115

Verbetering energierendement nieuwe en
bestaande installaties

OVAM, VVSG, IA, VITO, exploitanten

Planperiode

Actie 116

HVVI's moeten zich aanpassen aan de
nieuwe Richtlijn betreffende
afvalverbranding

OVAM, VVSG, IA, AMI, AMV,
exploitanten

Planperiode

Actie 117

Emissies bij co-verbranding van RDFfracties uit voorbehandelingsinstallaties

OVAM, VITO, AMI, AMV

Planperiode

Planperiode

Eindverwerking
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Actie 118

Ontwikkeling van een stimuleringssysteem
voor maximale energierecuperatie

OVAM, VVSG, IA

Planperiode

Actie 119

Beperken output aan residu's

OVAM, exploitanten

Planperiode

Actie 120

Onderzoek naar het aanwenden van 50 %
van de bodemassen aangewend als
secundaire grondstof

OVAM, VVSG, IA, VITO

Planperiode

Actie 121

Onderzoeken nieuwe
verwerkingstechnieken

OVAM, overlegplatform, VITO

Planperiode

Actie 122

Afstemmen van de stortcapaciteit op het
aanbod

OVAM, VVSG, IA, COBEREC,
private sector

Planperiode

Actie 123

Omzetten strategie Europese richtlijn storten OVAM, exploitanten

Actie 124

Financieren nazorg/sluiting/ombouw
stortplaatsen

OVAM, VVSG, IA, private sector,
exploitanten

Planperiode

Actie 125

Onderzoeken haalbaarheid ontginning oude
stortplaatsen

OVAM, overlegplatform

Planperiode

Actie 126

Strikt toepassen verbrandingsverboden

OVAM, VVSG, IA, exploitanten, AMI,
private sector

Planperiode

Actie 127

Strikt toepassen stortverboden vanaf 2005

OVAM, VVSG, IA, private sector,
exploitanten, AMI

Planperiode

Actie 128

Handhaven van de taakstellingen

OVAM, overlegplatform

Planperiode

Actie 129

Optimaliseren milieuheffingen tarieven voor
verbranden en storten

OVAM, Vlaams Gewest, private
sector, COBEREC, IA, VVSG

Planperiode

Actie 130

Vergroten van draagvlak bij de bevolking

OVAM, VVSG, IA, private sector,
exploitanten

Planperiode

Actie 131

Evalueren van het aanbod door permanente
monitoring

OVAM

Actie 132

Voortgangsrapportage "Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007" en
Evaluatierapportage

OVAM, overlegplatform

Planperiode

Actie 133

Opzetten van een grensoverschrijdend
monitoringsysteem

OVAM, OWD, BIM

Planperiode

Actie 134
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Situering

Vaststelling plan
Dit Uitvoeringsplan is vastgesteld door de Vlaamse regering op 18.12.2002. Dit
definitieve Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 bepaalt de
acties, instrumenten en monitoring die tijdens de planperiode dienen te worden
uitgevoerd.
Juridische achtergrond
Het Vlaamse afvalstoffenbeleid is vrij jong, maar werd van bij de aanvang
gestructureerd aangepakt. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest werd twintig jaar geleden opgericht naar aanleiding van het
decreet van 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
Dit decreet werd aangenomen tegen de achtergrond van de staatshervorming van
1980. Momenteel zijn volgende aspecten in verband met afvalstoffen nog federale
bevoegdheid: radioactief afval, doorvoer van afvalstoffen, productnormering,
productfiscaliteit, controle en opsporing door federale ambtenaren en bestraffing
van milieudelicten door de strafrechtbanken.
Sindsdien zijn alle overige aspecten gewestelijke bevoegdheden geworden. In- en
uitvoer van afvalstoffen werd pas in 1993 een gewestelijke bevoegdheid. Binnen
deze bevoegdheden is de OVAM verantwoordelijk voor het afvalstoffen- en
bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Andere instanties hebben echter een
gerelateerde bevoegdheid. Belangrijk hierbij is AMINAL, met AMV en AMI, die
respectievelijk het beheer van de milieuvergunning en het toezicht op de naleving
van de milieuvergunning onder hun bevoegdheid hebben. De juridische basis voor
het beheer van verontreinigde bodems is terug te vinden in het decreet van
22.02.1995 betreffende de bodemsanering (B.S. 29.04.1995). Ook in deze materie
werd de OVAM als bevoegde instantie aangeduid.
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen past in de uitvoering van het
afvalstoffenbeleid zoals omschreven in het kader van het Vlaamse
milieubeleidsplan. Dit is uitgewerkt conform het decreet houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid (decreet goedgekeurd op 05.04.1995 door het
Vlaamse parlement). In dit decreet staat dat het milieubeleid een hoog
beschermingsniveau nastreeft, een doelstelling die verankerd ligt in het Verdrag
van Maastricht. Hierdoor wordt het Vlaamse afval- en milieubeleid georiënteerd op
het Europese milieubeleid.
Beleidsachtergrond
Uitgangspunt van het Vlaamse milieubeleid is duurzame ontwikkeling, zoals
verwoord in Agenda 21, de mondiale strategie voor duurzame ontwikkeling (in
1992 goedgekeurd door de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en
Ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro). Het huidige milieubeleid, gebaseerd op
de Ladder van Lansink, wordt voortgezet, echter met toenemende aandacht voor
aanvullend beleid. Het Vlaams regeerakkoord vormt daarbij een belangrijk
uitgangspunt.
Dit Uitvoeringsplan vervangt het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 19972001, dat met 1 jaar werd verlengd tot eind 2002. Het voorliggende Uitvoeringsplan
is gebaseerd op een grondige evaluatie van de voorbije planperiode. Deze
evaluatie is opgenomen in een afzonderlijke publicatie Evaluatierapportage
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001.
Dit Uitvoeringsplan voorziet een open overleg met de betrokken sectoren en
doelgroepen zodat deze maximaal betrokken worden bij afzonderlijke of
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gezamenlijke acties. Naar aanleiding van het vorige Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 1997-2001 werd een overlegplatform opgericht voor een beter overleg
tussen de OVAM, de provinciale en gemeentelijke overheden, de betrokken
sectoren en overige doelgroepen. Dit Overlegplatform volgt de realisering van het
Uitvoeringsplan, coördineert de acties, signaleert knelpunten en stuurt bij waar
nodig. De resultaten zijn terug te vinden in de jaarlijkse voortgangsrapportages.
Relatie tot andere uitvoeringsplannen
Volgende sectorale plannen zijn eveneens in uitvoering: Uitvoeringsplan
Organisch-Biologische Afvalstoffen, Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling
Bedrijfsafval van KMO’s, Uitvoeringsplan Bouw- en Sloopafval. De directe relatie
tussen het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 en
voorgenoemde plannen wordt besproken bij de respectieve fracties.
Maatschappelijke achtergrond
De bevolking is bereid te participeren in de voorkoming en het hergebruik van
afvalstoffen en in de selectieve inzameling. Het belang van deze acties wordt
duidelijk als de schaarste aan open ruimte in Vlaanderen er wordt bijgehaald. Met
de hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen en met het feit dat er nog zo weinig
open ruimten zijn is het niet evident om nog geschikte locaties te vinden voor de
inplanting van nieuwe afvalbehandelingsinstallaties. Een minimale voorwaarde bij
een dergelijk initiatief is alvast dat de lokale bevolking er volledig en vanaf het
begin bij wordt betrokken.
Economische achtergrond
De afvalmarkt is een markt in volle beweging en versnelde ontwikkeling. Dat uit
zich in een aantal kenmerken. Ten eerste is de regelgeving voor afvalproducenten
en -verwerkers strikter geworden. Daardoor ontstaan nieuwe gescheiden
afvalstromen en activiteiten. Ten tweede leidt de striktere regelgeving tot een ver
doorgevoerde verbetering van oude technologieën en ontwikkeling van nieuwe
technologieën. Dat leidt tot een professionalisering waardoor oude spelers uit de
boot vallen en nieuwe spelers naar voren kunnen treden. Samen met deze
professionalisering en een grotere nood aan investeringen treedt er een duidelijke
concentratie op bij de afvalverwijderaars en een snelle internationalisering van de
afvalspelers. Dit fenomeen doet zich ook voor in onze buurlanden.
De ophaling van huisvuil gebeurt hoofdzakelijk door gemeentediensten of diensten
van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De eindverwerking van
huishoudelijke afvalstoffen gebeurt in Vlaanderen overwegend in installaties die
worden uitgebaat door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook
compostering gebeurt meestal in publiek uitgebate installaties. De overige
recyclageactiviteiten zijn hoofdzakelijk in handen van privé-bedrijven. De ophaling
en verwerking van bedrijfsafvalstoffen is vooral in handen van enkele grote private
bedrijven.
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Afbakening afvalstromen

Dit plan is gericht op de preventie, selectieve inzameling en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen. Wat is huishoudelijk afval? Ten eerste alle selectief
ingezamelde afvalstoffen, alle huisvuil en grofvuil van burgers, en ten tweede
gemeentevuil, zijnde enerzijds straat- en veegvuil dat voortkomt uit het onderhoud
door gemeentelijke diensten en anderzijds - daar waar ze voorkomen strandafvalstoffen. Hieronder valt ook het bedrijfsafval dat samen met het
huishoudelijk afval wordt ingezameld, bijvoorbeeld afval van winkels en kleine
bedrijven dat zich vrijwel niet onderscheidt van het huishoudelijk afval en dat niet
afzonderlijk kan worden gekwantificeerd.
Bij de eindverwerking wordt het vergelijkbaar bedrijfsafval in beschouwing
genomen, omdat het in dezelfde installaties als huishoudelijk afval wordt verbrand
en gestort, en dus beslag legt op dezelfde verwijderingscapaciteit. De totale
eindverwerkingscapaciteit wordt op Vlaams niveau beschouwd. Evenwel is er geen
verplichting dat alle eindverwerkingsinstallaties zowel huishoudelijke als
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten verwerken. Onder “vergelijkbaar met
huishoudelijke afvalstoffen” vallen bedrijfsafvalstoffen die omwille van hun aard,
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Dit
bedrijfsrestafval bestaat hoofdzakelijk uit ongesorteerd vergelijkbaar bedrijfsafval,
sorteer- en recyclageresidu's en bodemassen.
Intussen wordt er wel duidelijk een strategie gevoerd om het aanbod van
bedrijfsafval voor eindverwerking te verminderen (en dus de preventie en
selectieve inzameling te verhogen) door doelgerichte acties en beleidsplannen,
zoals de acties rond prioritaire bedrijfsafvalstromen in het plan KMO.
Deze aanpak heeft tot doel het scheidingsgedrag van de bedrijven minstens op het
niveau te brengen van de verplichtingen die aan de burgers worden opgelegd.
Zoals reeds gesteld wordt bij de programmering van de acties en capaciteiten voor
eindverwerking enkel uitgegaan van de hoeveelheden categorie-2bedrijfsafvalstoffen die in Vlaanderen verwerkt worden.
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Opbouw

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen bestaat uit de volgende delen:
Deel 1 is een inleidende tekst die het algemene kader van dit plan schetst: een
situering van de achtergrond, een afbakening van de afvalstromen, het juridisch
kader waarbinnen dit plan is uitgewerkt en de beginselen die ten grondslag liggen
aan het plan.
Deel 2 bevat een beknopte samenvatting van de Evaluatierapportage van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001. Hierin worden alleen de
grote lijnen vermeld, op basis waarvan een aantal knelpunten en conclusies wordt
geformuleerd. Ook wordt gerefereerd aan het beleidskader en de resultaten op
Europees niveau, in Nederland, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Daarnaast komt een aantal raakvlakken aan bod, zoals klimaatbeleid,
transportbeleid en ruimtelijke ordening.
In Deel 3 staat een beschrijving van de mogelijke scenario's voor het afvalaanbod.
Deze vormen de basis voor de plandoelstellingen, strategie en acties uit de
programmering.
Deel 4 bevat de algemene beleidslijnen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen op korte en lange termijn en de eigenlijke programmering van de
acties. Het begint met de plandoelstellingen gebaseerd op de knelpunten uit de
Evaluatierapportage. Daarna volgen de drie luiken preventie en hergebruik,
selectieve inzameling en recyclage, en eindverwerking, die ieder zijn opgedeeld
naar strategie, taakstelling, acties, instrumenten en monitoring.
In Deel 5 komen de financiële effecten, de sociaal-economische gevolgen en de
milieu-effecten van de programmering van dit plan aan bod.
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Juridisch kader

4.1

Wetgeving
De juridische basis van het afvalstoffenbeleid in Vlaanderen is het Decreet van
02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, kortweg
Afvalstoffendecreet genoemd en gewijzigd door het decreet van 20.04.1994.
In artikel 35 en 36 van dit decreet staat de procedure voor de totstandkoming van
uitvoeringsplannen. De OVAM is verantwoordelijk voor het ontwerp en de
bewaking van de uitvoering van sectorale uitvoeringsplannen. Meestal is de OVAM
initiatiefnemer om een actie in het Uitvoeringsplan op te starten en uit te werken.
De OVAM bewaakt en coördineert binnen haar bevoegdheden de uitvoering van
het plan met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

4.2

Modaliteiten
Het Uitvoeringsplan bespreekt de hoofdlijnen van het beleid voor afvalpreventie en
-recyclage, de opdeling in afzonderlijke afvalstromen, de benodigde capaciteit voor
de eindverwerking en het beleid voor grensoverschrijdende overbrenging van
afvalstoffen. Tevens bevat het concrete projecten en acties, conform art. 35, § 2
van het Afvalstoffendecreet. Regelmatig wordt uitgebreid gerapporteerd over de
voortgang van de uitvoering van alle acties (cfr. Actie 132).
Het Uitvoeringsplan geldt voor de administratieve overheden van het Vlaamse
Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut inzake milieubeleid: provincies,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeenten en publiek- en
privaatrechterlijke instellingen (artikel 36, § 6 van het Afvalstoffendecreet). Het is
het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het
Afvalstoffendecreet uitvoeren.
De strategie, taakstellingen en acties van Deel 4 van het Uitvoeringsplan zijn
bindend, tenzij anders aangegeven. Slechts bij gewichtige redenen en een
behoorlijke motivering kan de Vlaamse regering ervan afwijken. Bepalingen die
strijdig zijn met een gewestelijk plan van latere datum met verordenende of
verbindende kracht, verliezen evenwel hun geldigheid (artikel 36, § 7 van het
Afvalstoffendecreet).
Jaarlijks wordt aan de Vlaamse regering gerapporteerd over het behalen van de
doelstellingen met vermelding van de problemen en de knelpunten die dit
eventueel verhinderen.

4.3

Rol van de actoren betrokken bij de uitvoering
van het plan
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen is het beleidskader voor alle
betrokken partijen. Op het ogenblik van het tot stand komen van dit plan wordt op
Vlaams niveau ook een kerntakendebat gevoerd rond de rol van de verschillende
actoren. Bij de verdeling van bevoegdheden wordt het principe van de subsidiariteit
als uitgangspunt gehanteerd: zaken die doelmatig door een lager bestuursniveau
verricht kunnen worden, behoren niet door een hoger niveau ter hand genomen te
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worden. De uitoefening van bevoegdheden op een hoger niveau moet steunen op
afdoende en overtuigende motieven.
De taken van de betrokken partijen in het afvalstoffenbeleid zijn vooralsnog
opgenomen in het Afvalstoffendecreet. Belangrijke bijkomende uitgangspunten zijn
enerzijds het vermijden van monopolies en oligopolies en anderzijds het
verhinderen van rechter- en partijsituaties op alle bestuurlijke niveaus. Het
kerntakendebat moet uitmonden in een optimale samenwerking tussen alle
betrokken actoren. Alleen zo kunnen de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid
maximaal worden bereikt. De voornaamste taken zijn:

4.3.1

Het Gewest
De taken van de OVAM staan opgenomen in artikel 39 tot en met artikel 44 van het
Afvalstoffendecreet. De rol van de OVAM bestaat onder meer uit de coördinatie bij
de realisatie van het Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan biedt wel het kader voor
aanvullende coördinatietaken voor de provincie, voor zover deze expliciet in het
Uitvoeringsplan zijn opgenomen.
Het Vlaamse niveau is een maatschappelijk sturingsniveau met als kerntaken het
vaststellen van de algemene regelgeving (wetgeving), de basisorganisatie van de
samenleving en de controle op het democratisch functioneren. De Vlaamse
overheid heeft een essentieel beleidsbepalende opdracht in de materies die de
bijzondere wetgever aan de gewesten en gemeenschappen heeft toegewezen,
waaronder het milieu- en afvalbeleid. Een krachtdadig en zich profilerend optreden
gaat nagenoeg altijd ten koste van de lokale besturen. Die zijn daarvoor zelfs soms
vragende partij, niet om principiële redenen, maar omwille van een gebrek aan
financiële mogelijkheden en bestuurskracht. Daarom moet het centrale niveau zijn
ondersteuning en middelen maximaal richten op het versterken van de gemeenten.
Kerntaken voor de Vlaamse overheid zijn: internationale ontwikkelingen volgen en
beïnvloeden, doelstellingen bepalen en toespitsen op concrete situaties,
oplossingen aanreiken en de uitvoering bewaken.

4.3.2

Gemeenten
De taken van de gemeenten staan opgenomen in de artikelen 15 en 16 van het
Afvalstoffendecreet en betreffen de zorgplicht voor de inzameling en de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (R.V.St. Remo milieubeheer, nr.
49427, 04.10.1994). De gemeenten coördineren de concrete uitvoering van de
acties in het Uitvoeringsplan op gemeentelijk niveau. Hierbij kan in een
intergemeentelijk samenwerkingsverband worden gewerkt op basis van het
decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook
tot taak ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politiewerking, met
name op het gebied van zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
De gemeenten zijn het basisniveau dat het dichtst bij de burger staat en het meest
herkenbaar is. Op basis van het subsidiariteitsprincipe beschikt het lokale niveau
over een zo ruim mogelijk takenpakket zonder limitatieve opsomming. Gemeenten
kunnen alle taken uitoefenen die betrekking hebben op hun territoriaal belang
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behalve in geval van wettelijke of decretale verbodsbepalingen of in gevallen die
door de wetgever zelf voor een andere overheid voorbehouden zijn.
In een complexe samenleving heeft de burger in de eerste plaats nood aan een
aanspreekpunt voor zijn betrekkingen met de overheid. Naast de dienstverlening
die elke overheidsdienst verricht en naast het e-government, zijn de lokale
besturen door hun directe betrokkenheid en nabijheid het uitgelezen niveau om
loketfuncties uit te oefenen.
Subsidiariteit en uitbouw van het lokale niveau veronderstellen ook dat zowel het
intermediaire als het centrale niveau zich terughoudend opstelt bij het ontplooien
van hun activiteiten.

4.3.3

Provincies
De provincies zijn in artikel 16, §6 van het Afvalstoffendecreet belast met de
coördinatie van de uitvoering van het huishoudelijke afvalbeleid door gemeenten
en verenigingen van gemeenten op hun grondgebied. De Commissie Leefmilieu en
Natuurbehoud van het Vlaamse parlement heeft in de toelichting (Amendement
Brouns, Timmermans en Capoen, Parl.St., Vl.R., 1993-94, nr 485/2, 10-11 en
Parl.St., Vl.R., 1993-94, nr 485/3, 36) op artikel 16 aangegeven dat de bedoeling
van dit artikel voornamelijk is dat de provincies preventief coördinerend optreden
als gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hun wettelijke
verplichtingen inzake afvalbeleid niet nakomen. De provincies spelen een
bemiddelende rol in het oplossen van problemen met lokale besturen, voordat de
Vlaamse regering gebruikmaakt van haar bevoegdheid om in de plaats te treden
van de gemeente (artikel 15, §5). Dit betekent dat de provincie de taak heeft om te
bemiddelen bij communicatieproblemen tussen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden onderling of tussen gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Het intermediaire, provinciale niveau moet de beleidskeuzen maken die niet
gemaakt kunnen worden op lokaal niveau doordat zij de belangen van dat niveau
te boven gaan en die evenmin zodanig algemeen zijn dat zij de belangen van de
gehele gemeenschap dermate raken dat een centrale beslissingsbevoegdheid
wenselijk is. Het juridische kader legt de verantwoordelijkheid en de uitvoering van
het huishoudelijk-afvalstoffenbeleid duidelijk bij de lokale besturen en de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Alleen bij conflicten past de
bemiddelende rol van de provincie in het kader van artikel 16, §6. De provincie
draagt niet de zorg voor het bereiken van de taakstellingen voor de provincie als
geheel. Het zijn de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
die hiervoor verantwoordelijk zijn.
De provincies kunnen evenwel ondersteunend zijn naar het lokale niveau toe.
Dit kan enkel op voorwaarde dat lokale besturen dat echt vragen. Hierbij kan ook
een onderscheid worden gemaakt naargelang van de grootte van de gemeente.
Kleinere gemeenten doen gemakkelijker een beroep op de provinciale
ondersteuning, wat op zich positief is. Wel moet deze provinciale ondersteuning
aan een aantal criteria voldoen:
−

Het moet een uitdrukkelijke vraag van lokale besturen betreffen;

−

De ondersteuning moet specifiek afgestemd zijn op het lokale bestuur én moet
de versterking van de bestuurskracht van de gemeente beogen en dus geen
afhankelijkheid creëren;
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−

De ondersteuning moet tijdelijk van aard zijn en gericht op het feit dat de
bestuurskracht van het lokale bestuur versterkt wordt zodat de gemeente na
een tijd de verantwoordelijkheid ten volle zelf kan nemen.

Een apart aandachtspunt vormt de gebiedsgerichte samenwerking. Naast de
eigenheid van de drie verkozen bestuursniveaus is het samenwerken tussen de
besturen noodzakelijk. De laatste jaren wordt hierbij meer en meer aandacht
besteed aan de methode van de gebiedsgerichte samenwerking.
Een overleg tussen de betrokken partners (verkozen besturen, derden) van een
maatschappelijk (complex) probleem wordt georganiseerd en procesmatig ingezet
om te komen tot een gepaste oplossing. Hierbij wordt op basis van concrete
afspraken (wie doet wat?, wie betaalt wat?) integrerend samengewerkt binnen het
afgebakende gebied van het probleem. Afspraken krijgen hun neerslag in een
beheersovereenkomst. De verschillende partners staan enerzijds in voor de
uitvoering van hun engagementen en anderzijds voor de terugkoppeling van hun
verantwoordelijkheden naar de respectieve raden.
Provinciebesturen dienen vanuit hun profiel bijzondere aandacht te hebben voor
deze gezamenlijke en gebiedsgerichte methodiek. Zij treden faciliterend op naar de
betrokken partners. Evenmin als de andere partners kunnen ze het alleenrecht op
het project opeisen.
De rol van de provincies staat vermeld bij de acties in het Uitvoeringsplan. Er wordt
voor gekozen om de provincies meer te richten op de aanpak van het probleem
van het met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval van kleinere
ondernemingen.

4.3.4

Privé-sector
De privé-sector bestaat uit verschillende actoren, zoals ophalers en verwerkers.
Daarnaast spelen ook de producenten, invoerders, distributeurs of handelaars een
belangrijke rol. Artikel 10 van het Afvalstoffendecreet betreffende de
aanvaardingsplicht legt hun bijkomende taken op.
Sinds het schrappen van artikel 43, §2 uit het Afvalstoffendecreet wordt INDAVER
decretaal op dezelfde manier behandeld als private vennootschappen.
De private sector kan een toegevoegde waarde betekenen in de uitvoering van
afvalactiviteiten zoals de inzameling en de verwerking. De sturing moet echter op
niveau van de overheid blijven. Hiertoe kunnen beheersovereenkomsten tussen
private investeerders en de samenwerkende overheid worden gesloten die
beleidsmatig aansturen en een garantie op resultaten geven.
Het Uitvoeringsplan is het kader waarbinnen de OVAM, de provincies, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten en de privé-sector
de opgelegde taken uit het Afvalstoffendecreet uitvoeren.
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4.4

Geldigheidsduur
Uitvoeringsplannen volgen het principe dat een latere wet een vroegere opheft. Het
Uitvoeringsplan blijft minstens gelden tot eind 2007 en zolang het niet wordt
vervangen door een ander plan (artikel 36, § 6 van het Afvalstoffendecreet). Een
vervanging kan zich opdringen wanneer de doelstellingen en/of de concrete
uitvoering moeten worden herzien door gewijzigde omstandigheden.
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Algemene beginselen

Dit Uitvoeringsplan wil een integraal ketenbeleid voor huishoudelijke afvalstoffen
formuleren, met aandacht voor de eigenheid van de gemeenten.
Het gaat uit van de evaluatie van de resultaten van het vorige Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen. Het consolideert de bereikte resultaten en garandeert
de voortzetting. Ook houdt het rekening met de uitvoering en resultaten van de
lopende Uitvoeringsplannen.
Daarnaast streeft dit plan naar een versnelling en aanscherping van het beleid.
Met de inzet van een optimale instrumentenmix wil het Vlaamse Gewest de zeer
vergaande doelstellingen bereiken.
Het Vlaamse milieubeleid in zijn geheel is gebaseerd op een aantal beginselen, die
in dit Uitvoeringsplan worden overgenomen.
Voorkoming: Milieuschade wordt zoveel mogelijk voorkomen door preventief
handelen.
Voorzorg: het nemen van voorzorgen bevordert de voorkoming van schade;
wanneer geen wetenschappelijke consensus bestaat, kan op basis van een risicoanalyse milieuschade voorkomen worden.
Brongerichte maatregelen: Het probleem wordt aangepakt waar het ontstaat, aan
de bron.
Stand-still: De bestaande milieukwaliteit moet minimaal behouden blijven.
De vervuiler betaalt: Wie schade veroorzaakt, moet instaan voor de kosten van
opruiming of herstelling. Dit is echter geen vrijbrief voor het toelaten van betaalde
vervuiling, want dat zou in strijd zijn met het voorzorgbeginsel.
Naast de vijf basisbeginselen hanteert het Vlaamse milieubeleid een aantal
streefdoelen. Het milieubeleid wil via dit Uitvoeringsplan de gezondheid van mens
en milieu verder beschermen tegen schadelijke invloeden van afvalstoffen en
verspilling van grondstoffen en energie tegengaan. In de eerste plaats door de
productie van afvalstoffen te voorkomen of te verminderen en de schadelijkheid
van de afvalstoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. In de tweede
plaats door de bevordering van de selectieve inzameling en materiaalrecyclage
van afvalstoffen. Ten slotte door een verantwoorde eindverwerking van
afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of gerecycleerd, op een manier die
het minste effect heeft op mens en milieu (artikel 5 van het Afvalstoffendecreet).
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Deel 2 Analyse
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1

Analyse en evaluatie Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001

Inleiding
In dit hoofdstuk van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen volgt een
overzicht van de periode 1997-2001. Eerst wordt kort de totale evolutie van het
huishoudelijke afval in Vlaanderen geschetst in de periode 1995-2000 om de
tendensen duidelijk te maken; daarna komen preventie en hergebruik, selectieve
inzameling, recyclage en verwijdering aan bod. In het laatste gedeelte wordt
aandacht besteed aan de instrumenten die werden ingezet, de kosten van het
gevoerde afvalbeleid en de raakvlakken met het andere beleid.

1.1

Totale evolutie van het huishoudelijk afval in
Vlaanderen

1.1.1

Evolutie van de hoeveelheden
Ter introductie wordt in de onderstaande tabel een globaal overzicht van de
evolutie van de totale hoeveelheid geproduceerd huishoudelijk afval voor de
voorbije planperiode gegeven.
Tabel 1

Overzicht van de evolutie van de totale hoeveelheid geproduceerd huishoudelijk
afval

Jaar

Hoeveelheid afval
in ton

Stijging op
jaarbasis
(in %)

Consumptie- en
bevolkingsgroei (in %)

1995

2.890.220

/

/

1996

2.900.893

0,4

1,0

1997

3.119.282

7,5

2,3

1998

3.146.681

0,9

3,5

1999

3.231.075

2,8

2,1

2000

3.331.941

3,0

3,3

Figuur 1 geeft een overzicht van de werkelijk aangeboden jaarlijkse hoeveelheid
huishoudelijk afval, met weergave van de selectieve en niet-selectieve fracties in
blokjes. De lijn geeft de verwachte hoeveelheid op basis van de consumptieve
particuliere bestedingen (jaarlijkse stijging tussen 1995 en 2000 gemiddeld 2,22 %)
met inbegrip van de bevolkingsgroei (jaarlijkse stijging tussen 1995 en 2000
gemiddeld 0,24 %).
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Figuur 1

Overzicht van de evolutie van de totale hoeveelheid afval (selectief en nietselectief) uitgedrukt in kg per inwoner
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Uit deze cijfers kan men het volgende concluderen:
In de periode 1995-2000 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval licht
gestegen, met name door drie oorzaken: de grote toename van de selectieve
inzameling, de verwijdering van bedrijfsafval via gemeentelijke kanalen en een
betere registratie van het afval. Het is dus mogelijk dat in de realiteit de
hoeveelheid huishoudelijk afval gedaald is.
Over de gehele periode 1995-2000 is de totale hoeveelheid huishoudelijk afval iets
meer (2,3 %) gestegen dan verwacht. In 1999-2000 was er echter een kentering in
deze evolutie en steeg het totale aanbod huishoudelijk afval minder sterk dan het
bestedingspatroon en de bevolkingsgroei deden verwachten.
Figuur 2
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In 2000 werd 66 % van het huishoudelijk afval selectief ingezameld en 34 %
verwijderd. In vergelijking met 1995 (34 % selectieve inzameling en 66 %
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verwijdering) is dit een enorme prestatie. Vlaanderen is dan ook op dit vlak
koploper in Europa.

1.1.2

Evolutie van de samenstelling
Om de initiatieven af te stemmen op de werkelijke situaties en zo de doelstellingen
op het gebied van preventie, hergebruik en selectieve inzameling te behalen, werd
onderzoek gevoerd naar het daadwerkelijke sorteergedrag.
De resultaten betreffen onderzoekswerk naar huisvuil en grofvuil. Rond
gemeentevuil zijn geen specifieke gegevens beschikbaar.
Bij de samenstelling van de huisvuilzak was vooral de invloed van de selectieve
inzameling van belang. Hoe meer selectief werd ingezameld, hoe minder de
hoeveelheid restafval in de huisvuilzakken. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde
hoeveelheid afval die in Vlaanderen in huisvuilzakken werd aangeboden tussen
1995 en 2000 is gedaald van 255 kg naar 136 kg per inwoner per jaar, een daling
met bijna de helft.
Tabel 2

Gemiddelde samenstelling huisvuilzak in Vlaanderen in 2000-2001 in
gewichtsprocenten en in kg per inwoner per jaar
Gewichtsprocent

Kg per inwoner en per jaar

2000-2001

2000-2001

Organische fractie

43,07

58,89

Papier en karton

14,30

19,56

Gemengde fractie

12,56

17,18

Kunststoffen

11,62

15,90

Fractie overige

5,90

8,06

Inerte restfractie

3,34

4,57

Metalen

3,23

4,42

Textiel

2,90

3,97

Glas

2,40

3,28

KGA

0,68

0,93

Totaal

100,00

136,76

Fractie

Tussen 1995 en 2000 is de hoeveelheid aangeboden grofvuil verminderd ten
gevolge van een betere selectieve inzameling, maar toch bleef het grofvuil een
aanzienlijk percentage herbruikbare (10 %) of recycleerbare (30 %) stoffen
bevatten.
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Tabel 3

Samenstelling van het te verwijderen grofvuil naar materiaalsoort

Materiaalsoort

%

Houtafval

24,3

Gemengde samenstelling

24,2

Metalen

14,7

Textiel (alle textielsoorten)

13,0

Kunststoffen

7,5

Groenafval

5,5

Huisvuil

3,5

Papier / karton

3,5

Steen / puin

2,0

Roofing

0,8

EPS

0,5

Vlakglas

0,4

Klein gevaarlijk afval

0,1

In Tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van het te
verwijderen grofvuil naar artikelsoort.
Tabel 4

Samenstelling van het te verwijderen grofvuil naar artikelsoort

Artikelsoort

%

Materialen (diverse)

30

Meubelen

27

Textiel (enkel woningtextiel en kleding)

11

Wit- en bruingoed

8

Verbouwingsafvalstoffen

7

Huishoudelijke artikelen

6

Vrijetijdsartikelen

5

Vervoerartikelen

3

Tuinmeubilair

2

Verwarmingsmaterialen

1
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1.2

Preventie en hergebruik

1.2.1

Evolutie van de hoeveelheden
Hoeveel afval in de periode 1995-2000 werd voorkomen, is niet bekend, omdat het
ontbrak aan meetinstrumenten om de preventieresultaten te kwantificeren. Toch
was gedurende het laatste jaar de invloed van preventie merkbaar.
Voor een aantal specifieke fracties werd het werkelijke aanbod van 2000
vergeleken met een verwachte waarde op basis van de bevolkingsgroei en de
consumptieve bestedingen. Voor organisch afval werd enkel rekening gehouden
met de bevolkingsgroei.
Tabel 5

Evolutie van en vergelijking tussen het werkelijke aanbod huishoudelijk afval en
het verwachte aanbod in 2000

Fractie

Aanbod 1995

Aanbod 2000

Verwacht 2000

Verschil 2000
in ton

Verschil 2000
in procent

GFT

811.652

709.101

821.616

-112.515

-16

Groen

262.051

502.615

265.268

237.347

47

Recycleerbaar papier

261.131

365.546

281.438

84.108

23

Glas

152.747

180.614

172.485

8.130

5

Verpakkingen (*)

85.702

81.613

96.777

-15.163

-19

(*) drankkartons, plastieken en metalen verpakkingen

Vooral bij het GFT was er een groot verschil tussen het werkelijke aanbod in 2000
en de waarde die zou worden verwacht op basis van de bevolkingsgroei. Het
succes van het thuiscomposteren leidde tot uitstekende resultaten.
Bij de verpakkingen was er procentueel eenzelfde daling, wat o.a. duidt op het
effect van minder verpakkingsafval per eenheid, wat uiteraard niet betekent dat er
substitutie is gebeurd van wegwerp- door herbruikbare verpakkingen.

1.2.2

Evaluatie van de taakstelling

1.2.2.1

Regionale acties
Uit regionale proefprojecten bleek dat een aanpak van afvalpreventie niet los
beschouwd kan worden van een totaalaanpak rond afval, met aandacht voor een
optimale selectieve inzameling. In functie van de opzet en het uitgangspunt van het
project zorgen preventie, hergebruik en selectieve inzameling voor een al dan niet
grote daling in de volumes huisvuil.

1.2.2.2

Algemene acties
Veel gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben niet
genoeg tijd en middelen om een geïntegreerd afvalpreventiebeleid te voeren. Dit
was één van de redenen om in 2000 het Steunpunt en Informatiecentrum voor
Preventie van afval en emissies (STIP) op te richten. Het STIP is een kennis- en
informatiecentrum rond milieuvriendelijk produceren en consumeren.
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Tevens ontwikkelde de OVAM het softwarepakket MAMBO waarmee een bedrijf
zijn werkelijke afvalkosten kan berekenen. Deze werkelijke afvalkosten zijn immers
voor een bedrijf de belangrijkste motivatie om de afvalproductie in te dijken.
1.2.2.3

Acties per afvalstroom
Hoeveel afval werd voorkomen door preventie-initiatieven is moeilijk te meten,
maar soms kunnen de resultaten van de acties afgeleid worden van kwalitatieve
indicatoren, zoals aantallen vrijwilligers of een grote hoeveelheid acties. Hieronder
worden de belangrijkste conclusies opgesomd:

1.2.2.4

−

Het voorkomen van GFT- en groenafval door onder andere thuiscomposteren
kende onder impuls van VLACO heel wat succes. Aangezien een belangrijk
deel van het werk vooral op de inzet van vrijwilligers steunt, moet in de
toekomst voldoende aandacht besteed worden aan subsidiëring en
ondersteuning van deze initiatieven.

−

Twee belangrijke preventie-instrumenten voor papierafval, de
milieubeleidsovereenkomsten en de stickeractie, moeten beter worden
ingevuld en opgevolgd.

−

Uit de vele acties op het vlak van preventie van verpakkingsafval bleek dat dit
sterk leeft onder de bevolking. Er is echter onduidelijkheid over de LCA's van
wegwerp- en herbruikbare verpakkingen, waardoor soms zelfs de verkeerde
verpakking (bv. wegwerpglas) werd gepromoot. Uit een VITO-onderzoek bleek
dat hergebruik nergens slechter scoort dan eenmalige verpakkingen. Het
resultaat van LCA's is afhankelijk van de gewichten die men toekent aan de
verschillende milieu-aspecten (emissies naar lucht, water...).

−

Alle Vlaamse gemeenten met meer dan 40.000 inwoners hadden medio 2001
een eigen kringloopcentrum op hun grondgebied. Zelfs van de gemeenten
met 30.000 tot 40.000 inwoners had de helft een kringloopcentrum op eigen
grondgebied. Kringloopcentra kunnen echter moeilijk financieel overleven door
de hoge kosten voor lonen, voertuigen en gebouwen. Verder onderzoek naar
een structurele ondersteuning is aangewezen. Een andere moeilijkheid is dat
de kringloopcentra geen optimale toegang hebben tot herbruikbaar AEEA.

−

Een meer verspreid gebruik van herbruikbare katoenen luiers strandde op de
hoge investeringskosten en enkele praktische belemmeringen. Nochtans is de
totale kostprijs bij herbruikbare luiers lager.

−

50 % van het ingezamelde textiel ging naar hergebruik. Die wordt meestal
afgezet in ontwikkelingslanden, waardoor inzamelende organisaties vaak
problemen hebben met de financiering van het transport. Er is nood aan
synergie met het departement Ontwikkelingssamenwerking. Er is ook aandacht
nodig voor de erkenning van inzamelende organisaties en de structurering van
de sector.

Communicatieacties
Sensibilisering, voorlichting en educatie zijn van belang voor de ondersteuning van
het preventiebeleid. Daarom werd in de betrokken planperiode een groot aantal
sensibiliseringsacties ondernomen in verband met afvalpreventie.
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Knelpunten daarbij waren het inschatten van regionale verschillen in afvalbeleid,
tijdrovende administratieve procedures, een duidelijke planning van de campagnes
en een goede afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus.
De bevolking maakte nog niet voldoende onderscheid tussen de begrippen
preventie en selectieve inzameling. Daarnaast speelden de producenten nog te
weinig in op de preventiemogelijkheden naar de burger toe (bijvoorbeeld
overbodige verpakkingen).

1.3

Selectieve inzameling

1.3.1

Evolutie van de hoeveelheden
Uit de onderstaande tabel blijkt de verschuiving van de niet-selectieve naar de
selectieve fracties. De selectieve fracties in het totaal van het huishoudelijk afval
zijn gestegen van 34 % in 1995 naar 66 % in 2000. Twee derde van het
huishoudelijk afval werd dus in 2000 selectief ingezameld, tegenover één derde in
1995. De niet-selectieve fracties huisvuil en gemeentevuil namen overeenkomstig
af, bij het grofvuil zien we eerder een stagnatie.
Tabel 6

Evolutie van de huishoudelijke afvalstoffen: 1995-1997-2000 (in ton)
1995

1997

2000

ton

%

ton

%

ton

%

Selectieve fracties uit huisvuil

412.963

14

788.078

25

1.063.980

32

Selectieve fracties uit grofvuil

566.007

20

807.464

26

1.129.575

34

Huisvuil

1.498.495

52

1.125.910

36

812.387

24

Grofvuil

309.368

11

322.342

10

286.484

9

Gemeentevuil

103.387

3

75.487

3

39.515

1

Totaal

2.890.220

100

3.119.282

100

3.331.941

100

Van het selectief ingezamelde huisvuil tussen 1995 en 2000 verviervoudigden de
hoeveelheden GFT en verpakkingen. Papier en KGA verdubbelden tijdens
dezelfde periode. De hoeveelheid ingezameld glas steeg in 2000 met 50 %
tegenover 1995.
Voor verpakkingsafval ligt de samenwerking met FOST Plus hier mee aan de
basis.
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Tabel 7

Overzicht van de selectief ingezamelde fracties 1995-1997-2000
1995

1997

2000

Fractie

ton

kg/inw ton

kg/inw ton

kg/inw

GFT-afval

87.279

29,4

276.268

59,0

371.635

62,4

Papier en karton

196.741

44,1

321.924

71,2

436.872

73,4

Glas

105.544

20,4

131.549

26,1

161.117

27,1

Verpakkingen (excl. papier en
karton, glas)

13.178

4,1

39.273

9,6

60.729

10,2

Overige

3.399

0,8

9.421

3,0

19.964

3,3

TOTAAL

406.141

98,7

778.435

168,9

1.050.317

176,4

KGA

6.822

1,4

9.643

2,1

13.663

2,3

TOTAAL incl. KGA

412.963

100,1

788.078

171,0

1.063.980

178,7

Van het selectief ingezamelde grofvuil tussen 1995 en 2000 waren bouw- en
sloopafval en groenafval de sterkst stijgende fractie. Sinds houtafval apart wordt
vermeld (1997) verdriedubbelde bijna de ingezamelde hoeveelheid.
Tabel 8

Overzicht van de selectief ingezamelde fracties uit het grofvuil 1995-1997-2000
1995

2000

Fractie

ton

kg/inw ton

kg/inw ton

kg/inw

Bouw- en sloopafval

272.309

46,3

374.122

63,3

459.868

77,3

Groenafval

231.114

39,3

340.625

57,6

473.967

79,6

36.423

6,2

113.932

19,1

Houtafval

1.3.2

1997

-

-

Metalen gemengd

34.794

5,9

42.159

7,1

50.526

8,5

Overige

27.790

4,7

14.135

2,4

31.282

5,3

TOTAAL

566.007

96,3

807.464

136,6

1.129.575

189,8

Evaluatie van de taakstelling
De algemene taakstelling voor selectieve inzameling van huishoudelijk afval
bedroeg 52 % tegen 2001 en 55 % in 2006. In 2000 bereikte men al een selectieve
inzameling van 66 %. Zelfs de taakstelling voor 2006 is hiermee al overschreden.

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

22

Tabel 9

Resultaat 2000 en taakstelling 2001 van de selectief ingezamelde hoeveelheid
huisvuil per fractie
Inzamelgraad %

Kilogram per inwoner

Huisvuil

Resultaat
2000

Taakstelling Resultaat
2001
2000

Taakstelling
2001

GFT-afval

52

45

62,4

62,1

Recycleerbaar papier

89

85

54,8

37,7

Papier en karton verpakking

81

65

18,6

13,3

Glazen verpakking

89

80

27,1

20,8

Metalen verpakking

51

35

3,2

3,0

Kunststofflessen

66

60

3,5

2,0

Kunststofverpakkingen

14

25

2,2

4,0

Drankkartons

57

40

1,2

1,1

Textiel

46

35

3,3

2,7

KGA

71

50

2,3

1,7

Dierlijk afval en
geneesmiddelen

/

/

0,006

/

Totaal

57

45

178,7

148,4

Tabel 10

Resultaat 2000 en taakstelling 2001 van de selectief ingezamelde hoeveelheid
grofvuil per fractie
Inzamelgraad %

Kilogram per inwoner

Grofvuil

Resultaat
2000

Taakstelling Resultaat
2000
2001

Taakstelling
2001

Groenafval

94

90

79,6

40,1

Recycleerbaar papier

/

40

/

0,7

Metalen

52

75

8,5

10,8

Textiel

/

40

/

1,4

Inert

87

80

77,3

46,7

Overige *

50

47

24,4

14,8

Totaal

80

75

189,8

113,7

* De fractie "overige" in deze tabel bevat houtafval , AEEA, kringloopvuil, vlakglas, landbouwfolies,
afvalbanden,
EPS, …

1.3.2.1

Selectieve inzameling
Uit verschillende onderzoeken naar het effect van de selectieve inzameling op de
hoeveelheid huishoudelijk afvalstoffen komen de volgende belangrijke conclusies:
−

Hoe verder een gemeente gevorderd is in het selectief inzamelen van
huishoudelijk afval, hoe groter de totale hoeveelheid huishoudelijk afval,
uitgedrukt in kg per inwoner, in die gemeente.

−

Hoe groter de hoeveelheid selectief ingezameld afval in kg per inwoner, hoe
kleiner de hoeveelheid huisvuil in kg per inwoner.
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−

Wanneer de gemeente grotendeels is ingesteld op selectieve inzameling,
wordt er gemiddeld meer van een bepaalde afvalsoort ingezameld.

Eind 2001 waren in Vlaanderen 306 vergunde containerparken operationeel in
266 gemeenten. Daarnaast hadden 17 gemeenten een overeenkomst met een
buurgemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband voor het gebruik van
een naburig containerpark.
De werking van de goed ingeburgerde containerparken is voor optimalisatie
vatbaar. Het vinden van een geschikte locatie en het krijgen van de nodige
vergunningen vormen voor sommige gemeenten een knelpunt. Door een te kleine
oppervlakte werden op vele containerparken nog niet alle afvalfracties ingezameld
conform het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001. Kleine
gemeenten ondervinden specifieke problemen.
Uit onderzoek blijkt dat het sorteergedrag sterk afhankelijk is van de aangeboden
instrumenten en prijzen. Er werden modelreglementen rond belasting en
contantbelasting ontwikkeld die zowel financierend als sturend kunnen werken.
Ook de responsabilisering van de burger via gedifferentieerde tarifering biedt
veel mogelijkheden, waarbij echter sterk gelet moet worden op de minder positieve
neveneffecten.
Sensibilisering is van belang ter ondersteuning van onder meer het
recyclagebeleid. In de betrokken planperiode werd een aantal
sensibiliseringsacties ondernomen met het oog op selectieve inzameling en
recyclage van huishoudelijk afval. Ook hier gold een aantal knelpunten zoals al
geformuleerd bij preventie, namelijk de noodzaak tot het gelijktijdig inzetten van
verschillende beleidsinstrumenten, de tijdsinschatting van administratieve
procedures en de planning van campagnes met het oog op efficiëntie en
effectiviteit.
1.3.2.2

Verwerking en afzet
Enkele knelpunten bij de verwerking en afzet van de selectief ingezamelde fracties:
Afhankelijk van de regio of wijk was de verontreinigingsgraad te hoog. De
oorzaken zijn divers en toe te schrijven aan bijvoorbeeld de complexe
scheidingsregels (cfr. PMD) of een onvoldoende afgestemde mix van instrumenten
op lokaal niveau (contantbelasting, controlemogelijkheden, “rode kaart”-systeem…)
in functie van de behoefte van de regio of wijk. Ook het ontbreken van voldoende
afgestemd maatwerk in het beleid in functie van verschillende doelgroepen
(bijvoorbeeld allochtonen) was een knelpunt.
De sterke vraag naar hoogcalorische stromen (cfr. kunststoffen, hout) op de
verbrandingsmarkt zette materiaalrecyclage onder druk. In sommige gevallen
gebeurde deze verbranding zelfs met een niet-vergunde verbranding, niet alleen in
Vlaanderen, maar ook in de ons omringende landen en gewesten.
Ondanks de hoge kwaliteitseisen worden voor bepaalde fracties uit het
huishoudelijk afval knelpunten vastgesteld bij de afzet omwille van concurrentie
uit omringende landen. De beperktheid van Vlaanderen betekent een zekere
afhankelijkheid van het buitenland (bijvoorbeeld voor glas is er in Vlaanderen geen
eigen afnemer meer sinds het verdwijnen van Verlipak te Mol).
De voorbeeldfunctie van de overheidsdiensten (op alle niveaus) was nog
onvoldoende ingevuld. Er werd bijvoorbeeld nog te weinig rekening gehouden met
de mogelijkheid om gerecycleerde materialen of milieuvriendelijke producten aan
te kopen.
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Diverse afvalstromen toonden zeer specifieke knelpunten voor de verwerking en
afzet, die van invloed zijn op de selectieve inzameling.

1.4

Verwijdering

1.4.1

Evolutie van de hoeveelheden

1.4.1.1

Algemeen
Na preventie en recyclage wordt het restafval verwijderd door verbranden en
storten. Verwijdering is belangrijk als vangnet, maar is in de verwerkingshiërarchie
ondergeschikt aan preventie en selectieve inzameling.
Figuur 3
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Het totale huishoudelijke afval "bestemd voor verwijdering" is gedaald van 325 kg
per inwoner in 1995 naar 191 kg per inwoner in 2000 (41 %). Bij de huisvuilfractie
was er jaarlijks een daling, voor het grofvuil was er een piekwaarde in 1998,
gevolgd door een verdere daling.
1.4.1.2

Verbranden
Tabel 11

Overzicht van verbrandingscapaciteit en verbrande hoeveelheid afval

Jaar

Theoretische jaarcapaciteit
van de vergunde installaties
(ton)

Totale hoeveelheid
verbrand afval (ton)

% huishoudelijk afval

% bedrijfsafval

1997

1.272.000

997.260

80

20

1998

1.241.000

920.778

84

16

1999

1.216.000

876.806

76

24

2000

1.216.000

1.024.994

77

23
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Van de geplande capaciteit van 1.656.000 ton voor 2001 is 1.387.000 ton
gerealiseerd eind 2001. Het resterende afvalaanbod moest op een andere manier
verwerkt worden. In de beschouwde planperiode 1997-2001 werd dit afval in de
praktijk grotendeels gestort.
Tussen 1997 en 1998 was er een opmerkelijke stijging van de
verbrandingstarieven bij alle installaties. Die was te wijten aan de vele verplichte
aanpassingen en vernieuwingen van rookgasreinigingsinstallaties om te voldoen
aan de dioxinenorm van 0,1 ng TEQ/Nm³ voor bestaande
huisvuilverbrandingsinstallaties. Vanaf 1998 zijn de prijzen nagenoeg constant
gebleven.
1.4.1.3

Storten
Tabel 12

Evolutie gestort afval op categorie-2-stortplaatsen (in ton)
1995

1997

1998

1999

2000

Inert bedrijfsafval

58.000

11.609

47.894

36.544

65.235

Slib

150.000

54.038

11.685

36.985

10.704

Assen

189.000

146.302

83.788

75.615

93.695

Gestort brandbaar HA

968.000

505.307

515.025

312.179

190.412

Grofvuil

103.000

140.538

105.869

90.580

Gemeentevuil

51.000

-

10.614

10.331

Categorie-2-bedrijfsafval

191.000

803.825

798.270

851.925

921.450

Gestort brandbaar BA

1.001.000

Totaal

2.711.000

1.661.619

1.456.662

1.429.730

1.382.405

De totale hoeveelheid op categorie-2-stortplaatsen gestort afval gaat duidelijk in
dalende lijn. De daling is opvallend voor de hoeveelheid gestort huishoudelijk afval
en is onder meer een gevolg van de betere benutting van de
verbrandingscapaciteit.
De totale vergunde stortcapaciteit in Vlaanderen in oktober 2001 bedroeg
3
16.501.788 m . Deze capaciteit is voldoende om de continuïteit inzake
3
afvalstoffenverwijdering in de komende jaren te verzekeren. 10,2 miljoen m
hiervan is evenwel reeds vergunde potentieel te ontginnen capaciteit op de Hooge
Maey.

1.4.2

Evaluatie van de taakstelling

1.4.2.1

Algemeen
Van de 308 Vlaamse gemeenten waren er slechts 42 die in 2000 niet voldeden
aan de taakstelling voor te verwijderen huishoudelijk afval voor 2001 van 220 kg
per inwoner. Verwacht wordt dat nog een aantal gemeenten de taakstelling heeft
bereikt in 2001. 113 gemeenten haalden al in 2000 de langetermijndoelstelling van
150 kg per inwoner.
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Figuur 4

1.4.2.2

Overzicht totaal te verwijderen huishoudelijk afval per gemeente in 2000,
uitgedrukt in kg per inwoner

Verbranden
Capaciteit
De verbrandingscapaciteit bevindt zich voornamelijk in het westen van Vlaanderen,
terwijl het afval verspreid over heel Vlaanderen ontstaat.
Technieken
De voorbije jaren kwam de weg vrij voor de introductie van nieuwe technieken. Uit
de resultaten van het onderzoek van VITO naar vijf bestaande technieken kwam
niet één "grote winnaar" uit de bus. De huidige weg van de
roosterverbrandingsinstallaties is aanvaardbaar. Daarnaast kan een verdere
uitbreiding in verwerkingscapaciteit best uitgebouwd worden op basis van de
nieuwe technieken, zoals scheiden-vergisten en drogen-scheiden, gevolgd door
verbranding van het hoogcalorische afval. De nieuwere technieken van pyrolyse en
vergassing zijn nog onvoldoende bewezen om nu al ingezet te worden.
Emissies
De emissies van SO2, HCl, stof en dioxines bevonden zich onder de VLAREMnormen die hiervoor gelden. Deze emissies lagen in de lijn van de verwachtingen
die VITO in 1996 had berekend voor 2001 (OVAM, 1997). Dit is het gevolg van de
aanzienlijke investeringen in of uitbreiding van de rookgaswassing van alle
huisvuilverbrandingsinstallaties.
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Energieterugwinning
Er was een stijging in de totale hoeveelheid afval die verbrand werd met
energierecuperatie, de totale hoeveelheid gerecupereerde energie en de
hoeveelheid gerecupereerde energie per ton verbrand afval. Deze stijging is
grotendeels toe te schrijven aan de uitbreiding van de installatie van INDAVER te
Beveren.
In 2000 waren de opbrengsten van de energierecuperatie vrij laag. De
verbrandingsinstallaties van IVM en IVAGO waren in 2000 nog niet van een
energierecuperatie voorzien.
Milieuheffingen
Sinds 1996 is de milieuheffing op storten verhoogd. Storten blijft echter soms nog
goedkoper dan verbranden. Voor het storten van recyclageresidu's was de heffing
dermate laag dat er nauwelijks recyclageresidu's werden afgevoerd naar HVVI's.
Globaal kan gesteld worden dat door een combinatie van de krappe
verwerkingscapaciteit, de toewijzing van verwerkingsgebieden en de stortverboden
(sinds 1998) de huidige milieuheffing op het verbranden van huishoudelijke
afvalstoffen weinig of geen regulerend effect meer heeft. Er wordt een hervorming
in het vooruitzicht gesteld. Een eerste aanpassing werd al doorgevoerd zodat het
niet langer mogelijk is om afval als “sorteerresidu” in Vlaanderen te storten als dit
afval geen sortering heeft ondergaan en dus eigenlijk geen residu maar gewoon
restafval is.
1.4.2.3

Storten
Capaciteit
Voor de opvang van afvalstoffen die op heden nog niet alternatief kunnen worden
verwerkt of verbrand, was ruim voldoende stortcapaciteit voorhanden. Er is dus
zeker geen nood aan nieuwe bijkomende stortplaatsen.
Milieuheffingen
Ondanks het feit dat de milieuheffingen voor storten een stuk hoger zijn dan voor
verbranden, werd toch nog heel wat afval gestort in plaats van verbrand (zeer lage
stortprijzen). Stortheffingen dienen er in de toekomst voor te zorgen dat de totale
kostprijs van storten steeds hoger ligt dan deze van verbranden. Naast dit sturende
effect kan bijkomend voorzien worden dat enkel nog afval zal gestort worden
indien het bewijs geleverd wordt dat de bestaande behandelings- en
verbrandingscapaciteit volledig is benut.

1.4.3

Knelpunten

1.4.3.1

Verbranding
−

Er was een tekort aan verwerkingscapaciteit voor brandbaar afval. Dit is
tegenstrijdig met het feit dat sommige verbrandingsinstallaties het moeilijk
hadden om op volle capaciteit te draaien, omdat storten goedkoper is.

−

De in het Afvalstoffenplan geprogrammeerde verbrandingscapaciteit is niet
gerealiseerd. De verbrandingscapaciteit nam af door het sluiten van een aantal
slecht werkende installaties.
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−
1.4.3.2

Wordt het storten versneld afgebouwd, dan is er nood aan andere
verwerkingsinstallaties.

Storten
Omwille van economische redenen werd afval regelmatig nog gestort in
Vlaanderen of Wallonië in plaats van verbrand in Vlaanderen. Er moet daarom
verder worden gezocht naar instrumenten die het storten ontmoedigen. Dat kan
door de milieuheffingen op sorteerresidu's te verhogen. Een sturings- of
monitoringsysteem kan ook een oplossing bieden.

1.5

Instrumenten
Om haar milieubeleidsdoelstellingen te realiseren, maakte de overheid gebruik van
instrumenten die het gedrag van een individu, een bedrijf, een maatschappelijke
groep of een economische sector beïnvloeden, meestal door een bepaalde
gedragslijn te stimuleren of af te remmen. Zowel op Vlaams, federaal als Europees
niveau werden juridische en economische instrumenten uitgewerkt om
milieudoelstellingen te realiseren.
Bij juridische instrumenten is directe regulering of afdwingbaarheid het
uitgangspunt; de economische instrumenten steunen op het principe "de vervuiler
betaalt" of werken als financiële prikkel. Daarnaast waren er
beleidsondersteunende instrumenten, enerzijds communicatieve acties en
anderzijds monitoring en onderzoek.

1.5.1

Juridische instrumenten

1.5.1.1

Op Vlaams niveau
De basis van het Vlaamse beleid is het Afvalstoffendecreet. Hierin is de
mogelijkheid gegeven tot het opstellen van uitvoeringsplannen voor het formuleren
van resultaatgerichte acties.
Om een oplossing te bieden voor de aanvaardingsplicht worden sectorale
milieubeleidsovereenkomsten gesloten. Die komen vaak moeizaam tot stand. In
sommige sectoren leidde een combinatie met de (federale) milieutaks tot goede
resultaten, bv. voor batterijen.
Daarnaast werden ter ondersteuning van het beleid verboden ingevoerd voor het
verbranden en storten van recupereerbaar afval en voor het storten van brandbaar
afval. De invoering van de stortverboden vindt gefaseerd plaats om rekening te
houden met de eveneens gefaseerde toename van selectieve inzameling en
verbrandingscapaciteit. Een volledig stortverbod voor brandbaar afval is mogelijk
zodra er voldoende verwerkingscapaciteit is gerealiseerd.

1.5.1.2

Op federaal niveau
De wet op de productnormen normeert producten met het doel de
schadelijkheid terug te dringen zodra ze op de afvalberg terechtkomen. Dit
noemen we "kwalitatieve preventie". Ondanks het feit dat productnormering
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een federale bevoegdheid is, hebben de gewesten er belang bij deze materie
van nabij op te volgen en indien nodig nieuwe initiatieven voor te stellen aan de
bevoegde federale autoriteiten.
1.5.1.3

Op Europees niveau
Europese richtlijnen, beschikkingen en verordeningen geven richting aan het
nationale en Vlaamse milieubeleid. Zo leidde de omzetting van de Europese
richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval tot de oprichting van de IVC,
FOST Plus en Val-I-Pac.

1.5.2

Economische instrumenten

1.5.2.1

Op Vlaams niveau
Door middel van diverse economische instrumenten, zoals milieuheffingen en
subsidies, trachtte de Vlaamse overheid het gedrag van de afvalaanbieder te
beïnvloeden. Voor milieuheffingen zijn nieuwe systemen in voorbereiding. Voor
subsidies is er een nieuwe regelgeving operationeel vanaf 2002, na meer dan twee
jaar intensieve voorbereiding.

1.5.2.2

Op federaal niveau
De federale overheid hanteerde de milieutaks en -boni als instrument om het
principe "de vervuiler betaalt" af te dwingen.

1.5.3

Beleidsondersteunende instrumenten
Beleidsondersteunende instrumenten, zoals communicatie, onderzoek en
monitoring, schraagden het vooropgezette afvalbeleid. Een beleid kan pas worden
bijgestuurd als de resultaten bekend zijn. Anderzijds is het voor sommige gebieden
niet eenvoudig om betrouwbaar cijfermateriaal te verkrijgen.

1.5.4

Knelpunten
Cruciaal voor het welslagen van het beleid is de naleving van de wetgeving. De
Vlaamse handhavers moeten ervoor zorgen dat het toezicht op die naleving
evolueert van toevalstreffers naar een planmatige handhaving. De overheid moet
ervoor zorgen dat alle betrokkenen snel en volledig geïnformeerd worden over de
wetgeving en de daaraan verbonden verplichtingen. Ook het voorhanden zijn van
haalbare alternatieven is noodzakelijk om een naleving van de regelgeving af te
dwingen.
De knelpunten situeren zich op de volgende gebieden:
−

Op het gemeentelijke niveau moet er een grotere prioriteit worden verleend
aan de handhaving van de milieuwetgeving gezien het toenemende belang en
complexiteit ervan.

−

Het overleg tussen de handhavende overheden moet intenser en effectiever
worden, gezien de stijgende inzet die nodig is voor handhaving.
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1.6

−

Het aantal aanvaardingsplichten stijgt en de overheid moet voldoende
mogelijkheden krijgen om de handhaving ervan uit te voeren.

−

Het vervolgingsbeleid dient effectiever te zijn. Samenwerking met de parketten
is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

−

De overheid moet er continu voor zorgen dat alle regelgeving wordt
nagekomen.

Kosten en financiering van het afvalbeleid
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kosten gemaakt voor het
afvalbeleid tijdens de periode 1997-2000, zowel door de gemeenten als door de
gewestelijke overheid. Daarnaast wordt ook de financiering van deze kosten
besproken.

1.6.1

De kosten van het afvalbeleid
De kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan zijn voornamelijk in te delen
in twee groepen:
−

De kosten van de gemeenten, die moeten instaan voor de inzameling en
verwerking van het huishoudelijk afval. Deze kosten werden betaald door de
burgers en voor een klein deel door financiering vanuit de gewestelijke
overheid (subsidies).

−

De kosten bij de centrale overheid die middelen ter beschikking stelt voor de
realisering van het Uitvoeringsplan. Deze kosten werden betaald via de
milieuheffing op de verwijdering.

Een deel van de kosten werd vergoed via de producentenverantwoordelijkheid
(terugnameplicht, aanvaardingsplicht).
1.6.1.1

De gemeenten
Voor elke vermelde fractie van het huishoudelijk afval is op basis van de werkelijk
ingezamelde hoeveelheden per wijze van inzameling (brengmethode of
haalmethode) en hun respectieve kostprijs één gewogen gemiddelde kostprijs per
kg weergegeven voor 1995 en 2000. De som van de totale kostprijzen per fractie
geeft een indicatie van de totale kostprijs van de inzameling van het huishoudelijk
afval op Vlaams niveau. Uit de globale kostprijs is ook de kostprijs per inwoner
afgeleid.
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Tabel 13

Kostprijs voor de inzameling en verwerking van de voornaamste fracties uit het
huishoudelijk afval, situatie in 1995 en 2000 (in ton en EUR)
1995

Fracties*

2000

Kostprijs per
kg (EUR)
0,13

Totale kostprijs

Huisvuil

Hoeveelheid
(ton)
1.498.495

Kostprijs per
kg (EUR)
0,18

Totale kostprijs

193.162.948

Hoeveelheid
(ton)
812.387

Grofvuil

309.368

0,18

54.450.130

286.484

0,23

64.625.951

Gemeentevuil

103.387

0,13

13.070.774

39.515

0,18

6.954.814

GFT

87.279

0,16

14.063.334

371.635

0,14

52.511.769

Papier en karton

196.741

-0,02

-4.877.082

436.872

0,03

11.912.751

Glas

105.544

0,05

5.232.735

161.117

0,06

9.186.168

Verpakkingen (excl.
glas, karton)
Bouw- en sloopafval

13.178

0,36

4.704.107

60.279

0,37

22.414.161

272.309

0,02

6.750.364

459.868

0,02

11.399.830

Groenafval

231.114

0,06

14.322.916

473.967

0,11

50.522.141

Metalen

34.794

-0,02

-862.521

50.526

-0,02

-1.252.507

KGA

6.822

0,99

6.764.519

13.663

1,09

14.902.665

306.782.223

3.166.313

0,12

386.161.431

Totaal

2.859.031

142.983.689

* Niet alle fracties uit het huishoudelijk afval zijn opgenomen.

Uit de tabel blijkt dat de kosten op Vlaams niveau voor de inzameling en
verwerking van de fracties uit het huishoudelijk afval toenamen van iets minder dan
307 miljoen EUR in 1995 tot 386 miljoen EUR in 2000. Deze kosten omvatten geen
overheadkosten (beleidskosten, communicatie, handhaving, containerparkkosten,
kapitaallasten, overheadpersoneel), die kunnen oplopen tot 22 % van de totale
kostprijs.
Uit de tabel blijkt eveneens dat, met uitzondering van de verpakkingen en het KGA,
de inzameling en verwerking van de selectieve fracties goedkoper was dan de
restfractie.
In 2000 vertegenwoordigden de niet-selectieve fracties nog meer dan de helft van
de gemaakte kosten.
Tussen 1995 en 2000 steeg de gemiddelde kostprijs per inwoner met 22 % gezien
de grote technische investeringen die hebben plaatsgevonden in de
verwerkingsinstallaties (bv. emissiebeperkingen bij afvalverbranding).
1.6.1.2

De gewestelijke overheid
De kosten voor de gewestelijke overheid voor de realisatie van het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 liepen op van 10 miljoen EUR in 1997 tot
bijna 19 miljoen EUR in 2000. Deze kosten omvatten onder meer: subsidies,
milieuconvenant, onderzoeken, sensibilisering.
In 2000 ging meer dan de helft van de uitgaven naar selectieve inzameling en
recyclage. Preventie was goed voor 39 %.
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Figuur 5

Relatief kostenaandeel voor preventie, selectieve inzameling en recyclage,
verwijdering en andere voor het jaar 2000 op een totaalbedrag van bijna 19 mio
EUR
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1.6.2

De financiering van het afvalbeleid

1.6.2.1

De gemeenten
Vlaamse gemeenten rekenden een deel van de gemaakte kosten rechtstreeks
door aan de burger (in 2000 was dit gemiddeld al meer dan 60 % van de kosten).
Het overige gedeelte werd betaald vanuit de algemene begroting. Het principe “de
vervuiler betaalt” zet de gemeente aan om de kosten zoveel mogelijk rechtstreeks
door te rekenen aan de vervuiler. Dit weerspiegelt zich duidelijk in een dalende
hoeveelheid per gemeente.
Voor het forfaitaire gedeelte dat aan de burger wordt aangerekend en voor de
contantbelasting heeft de OVAM samen met VVSG en VVP een modelreglement
uitgewerkt.
Meer informatie is te vinden in de Evaluatierapportage (OVAM, 2002) en in de
studie Inventarisatie huisvuilbelasting- en retributiesystemen en de impact op de
huisvuilproductie - en enquêteresultaten 2000 (OVAM, 2002).
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Figuur 6

1.6.2.2

Huisvuilretributies in Vlaanderen (per gemeente) in 2000

De gewestelijke overheid
Evenals de kosten voor de gemeenten dienden de kosten die de Vlaamse overheid
maakt rechtstreeks of onrechtstreeks betaald te worden door de burger. Dit zou
moeten gebeuren volgens de volgende principes. Waar vervuiling niet kan
voorkomen worden, dient het principe “de vervuiler betaalt” te worden toegepast.
Indien de overheidsuitgaven voor collectieve dienstverlening toe te wijzen zijn aan
de veroorzaker, wordt een retributie ingesteld. De opbrengst ervan gaat integraal
naar de financiering van de geleverde dienst. Indien gemikt wordt op
gedragsverandering, worden regulerende heffingen ingesteld. Indien courante
overheidsuitgaven niet toewijsbaar zijn, worden ze betaald vanuit de algemene
middelen.
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2

Ontwikkelingen in Europa,
omringende landen en gewesten

Inleiding
Het beleid van de naburige regio's kan een belangrijke impact hebben op het
beheer van het Vlaamse afval. Daarom wordt kort het beleid inzake tarifering,
wetgeving en verwerking in Europa (globaal), Nederland, Brussels en Waals
Gewest besproken. Een overzicht wordt gegeven van de evolutie van het
huishoudelijk afval in diverse Europese landen, voor zover relevante gegevens
beschikbaar waren. Andere landen, waaronder Frankrijk, hebben weinig of geen
impact op het beheer van het Vlaamse afval en worden niet verder in beschouwing
genomen.

2.1

Europa

2.1.1

Beleidskader
Het Vlaamse afvalbeleid kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in onze
buurlanden. Het kader hiervoor is vastgelegd op Europees niveau in het zesde
Milieuactieprogramma dat de Europese Commissie in april 2001 finaliseerde (EC,
2002). Als doelstellingen zijn daarin geformuleerd: een versterking van de
afvalpreventie en recyclage, en het terugdringen van een significante hoeveelheid
voor verwijdering bestemd afval. Deze vormen ook het kader waarbinnen het
Uitvoeringsplan is opgesteld.
Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht een plan op te stellen inzake het
beheer van afvalstoffen op grond van Richtlijn 75/442/EEG, zoals gewijzigd bij
Richtlijn 91/456/EG. Met het opstellen van het Uitvoeringsplan voldoet België voor
het gewest Vlaanderen aan deze verplichting voor de verwijdering van
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Het Uitvoeringsplan vormt het
toetsingskader voor het beleid ten aanzien van de in- en uitvoer voor de
verwerking van afvalstoffen.

2.1.2

Europese regelgeving inzake in- en export
Het landsgrensoverschrijdend transport van de afvalstromen van dit
Uitvoeringsplan wordt gereguleerd door de EG-verordening nr. 259/93 van de
Raad van 01.02.1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van
afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (verder genoemd:
EVOA).
De Verordening legt aan de EU-Lidstaten regels op inzake toezicht en controle op
overbrenging van afvalstoffen zodat er rekening wordt gehouden met de noodzaak
de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren.
De Verordening wijst daarbij naar de Richtlijn 75/442 EEG (zoals gewijzigd bij
Richtlijn 96/156 EG) betreffende afvalstoffen die bepaalt dat de Lidstaten passende
maatregelen moeten treffen om een geïntegreerd en toereikend net van
verwijderingsinstallaties op te zetten zodat de Europese Unie op het gebied van de
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afvalverwijdering in haar geheel zelfverzorgend wordt. Met dit net moet het
bovendien mogelijk zijn afvalstoffen te verwijderen in een van de meest nabije,
daartoe geschikte installaties.
De Lidstaten mogen de nodige maatregelen nemen om vervoer van afvalstoffen
dat niet in overeenstemming is met hun afvalbeheerplan te voorkomen. Hierbij kan
worden opgemerkt dat de principes van de interne markt moeten worden
nageleefd.

2.1.3

Overzicht Europese richtlijnen en implementatie in Vlaanderen
Het Europees Verdrag bevat twee belangrijke beginselen die een directe relatie
hebben met afval, namelijk het vrije verkeer van goederen en de bescherming van
het milieu. Waar nationale maatregelen het vrije goederenverkeer potentieel
kunnen belemmeren, wordt gestreefd naar harmonisatie. Bij het afvalbeleid is dit
vrij vaak het geval. Daardoor is er een Europese regelgeving op het gebied van
afvalstoffen tot stand gekomen. Het beginsel van vrij verkeer van goederen komt
regelmatig in aanvaring met het beginsel van de bescherming van het milieu.
Met het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen wordt uitvoering gegeven aan
de hierna volgende EG-richtlijnen. In Deel 4 Programmering wordt beschreven op
welke manier dit gebeurt.
−

Richtlijn betreffende afvalstoffen, beter bekend als de kaderrichtlijn
(75/442/EEG, gewijzigd door Richtlijn 91/456/EEG), waarin de lidstaten o.a.
wordt opgedragen een of meer plannen voor het beheer van afvalstoffen op te
stellen;

−

Richtlijn batterijen (91/157/EEG, gewijzigd door richtlijn 93/86/EEG en
98/101/EG), die tot doel heeft de regelgeving te harmoniseren van de
afzonderlijke lidstaten met betrekking tot de nuttige toepassing en
gecontroleerde verwijdering van gebruikte batterijen en accu's die gevaarlijke
stoffen boven een bepaalde concentratiewaarde bevatten;

−

Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen: EVOA (259/93
EEG), waarin de procedures voor de overbrenging van alle (zowel gevaarlijke
als niet-gevaarlijke) afvalstoffen tussen landen worden geregeld;

−

Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG), waarin
lidstaten o.a. wordt opgedragen om in hun afvalbeheerplannen een speciaal
hoofdstuk op te nemen over het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval;

−

Richtlijn storten (1999/31/EG) die tot doel heeft de door stortplaatsen
veroorzaakte milieubelasting te verminderen en die voorziet in een aantal
milieubeschermingsmaatregelen voor bestaande en nieuwe stortplaatsen;

−

Richtlijn betreffende de verbranding van afval (2000/76/EG), waarin naast het
verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties ook het meeverbranden
van afval wordt geregeld en die een belangrijke harmonisatie tot stand brengt
van de emissies bij de verbranding van afvalstoffen.

Daarnaast anticipeert het Uitvoeringsplan op de volgende ontwerp-richtlijnen:
−

Ontwerpverordening afvalstatistiek: het voorstel uit 1999 werd afgewezen
wegens te grote gedetailleerdheid en de Task Force werkt nu een nieuw
voorstel uit;
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−

Ontwerprichtlijnen afval van elektrische en elektronische apparaten, onder
andere voor het stimuleren van terugname en hergebruik middels
producentenverantwoordelijkheid, en het uitfaseren van zware metalen en
vlamvertragers.

Het afvalstoffenbeleid zoals verwoord in het Uitvoeringsplan kadert in de volgende
internationale verdragen:

2.1.4

−

Het Verdrag van Bazel van de Verenigde Naties inzake de beheersing van de
grensoverschrijdende overbrenging en de verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen, dat in 1992 in werking trad en strenge procedures voor de
overbrenging vastlegt. Belangrijk is dat het Verdrag van Bazel geen
onderscheid maakt tussen verwijdering en nuttige toepassing. Een toevoeging
uit 1998 verbiedt de uitvoer van gevaarlijk afval van OESO-landen naar
overige landen. Door opname in de EVOA (zie boven) is dit verbod bindend
voor de lidstaten van de EG;

−

Besluit van de OESO uit 1992 betreffende de overbrenging van afvalstoffen
bestemd voor nuttige toepassing als reactie op het Verdrag van Bazel, waarin
de positieve effecten van afval bestemd voor nuttige toepassing werden
benadrukt en beloond. Inmiddels is dit besluit herzien door een besluit uit
2001, waardoor een harmonisatie tussen OESO en Bazel is bereikt.

Overzicht productie en (eind)verwerking huishoudelijk afval
De volgende tabellen geven een overzicht van 1995 tot 2000 van de evolutie van
het huishoudelijk afval in diverse Europese landen (bron: VVSG 2002).
Tabel 14

Overzicht van de totale hoeveelheid afval per inwoner en per jaar in een aantal
Europese landen (in kg)
1995

1996

1997

1998

1999

Oostenrijk

432

510

526

526

549

Verenigd Koninkrijk

487

500

519

531

558

Vlaanderen

492

492

528

531

544

560

Noorwegen

626

632

619

647

596

615

Nederland

549

567

589

593

611

Denemarken

567

619

588

593

626

Luxemburg

590

586

605

628

648

479

493

485

Totale hoeveelheid

Duitsland

2000
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Tabel 15

Overzicht van de relatieve hoeveelheid huishoudelijk afval die verbrand wordt per
inwoner per jaar in een aantal Europese landen

Hoeveelheid
verbrand
Oostenrijk

1995

1996

12,50 %

11,96 %

1997

1998

1999

2000

23,68 %

22,34 %

19,18 %

21,96 %

13,57 %

13,14 %

14,26 %

18,37 %

39,80 %

38,63 %

Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen
Noorwegen

13,42 %

Nederland

12,82 %
31,04 %

Denemarken

51,85 %

49,76 %

53,57 %

52,61 %

49,84 %

Luxemburg

52,88 %

52,56 %

49,75 %

46,18 %

44,75 %

Duitsland

Tabel 16

Overzicht van de relatieve hoeveelheid huishoudelijk afval die gestort wordt per
inwoner per jaar in een aantal Europese landen

Hoeveelheid
gestort
Oostenrijk

1995

1996

1997

1998

1999

46,76 %

35,88 %

35,55 %

34,98 %

34,97 %

84,60 %

85,36 %

82,49 %

80,82 %

19,12 %

14,95 %

12,33 %

8,15 %
54,80 %

Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen

38,82 %

Noorwegen

72,84 %

67,25 %

67,87 %

64,45 %

55,03 %

Nederland

29,14 %

19,22 %

11,54 %

13,83 %

11,78 %

Denemarken

16,93 %

13,25 %

11,05 %

11,30 %

10,86 %

Luxemburg

27,12 %

27,65 %

23,64 %

23,25 %

21,60 %

48,43 %

41,38 %

35,46 %

Duitsland

Tabel 17

2000

Overzicht van de verhouding restafval verbrand en restafval gestort per inwoner
per jaar in een aantal Europese landen

Verhouding
verbranden/storten
restafval

1995

1996

Oostenrijk

0,27

0,33

1997

1998

1999

2000

1,24

1,49

1,56

2,69

0,22

0,20

0,26

0,34

2,88

3,28

Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen
Noorwegen

0,18

Nederland

0,19
1,61

Denemarken

3,06

3,76

4,85

4,66

4,59

Luxemburg

1,95

1,90

2,10

1,99

2,07

Duitsland
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Tabel 18

Overzicht van de verhouding composteren/recycleren en de hoeveelheid restafval
per inwoner per jaar in een aantal Europese landen

Verhouding sel.
ingezameld/rest

1995

1996

Oostenrijk

0,69

1,09

1997

1998

1999

2000

1,34

1,68

2,17

2,32

0,33

0,29

0,44

0,37

0,88

0,98

Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen
Noorwegen

0,16

Nederland

0,25
0,99

Denemarken

0,45

0,59

0,55

0,56

0,65

Luxemburg

0,25

0,25

0,36

0,44

0,51

Duitsland

2.2

Nederland

2.2.1

Beleidskader
In Nederland worden de beleidslijnen vastgelegd in een landelijk meerjarenplan.
Voor de periode 2002-2006 is er het “Landelijk Afvalbeheerplan”. Hierbij wordt
uitgegaan van het "ladderprincipe" en van zelfvoorziening voor het door storten en
verbranden te verwijderen afval.
De doelstellingen voor huishoudelijk afval (2006) zijn de volgende:
Doelstellingen huishoudelijk afval (2006)
Preventie

Relatieve ontkoppeling tussen de groei van
huishoudelijk afval en het bruto binnenlands
product (BBP)

Selectieve inzameling

55 % GFT-afval
75 % papier en karton
90 % glas
50 % textiel
90 % wit- en bruingoed (AEEA)
90 % KCA (KGA)

Verwijdering van huishoudelijk restafval dat
resteert na scheiding aan de bron en mechanische
nascheiding

Maximaal 40 % van totaal aanbod huishoudelijk
afval

De doelstellingen voor preventie en verwijdering zijn minder vergaand dan deze
die voor Vlaanderen zijn voorzien. De doelstellingen voor selectieve inzameling
liggen voor de meeste fracties op hetzelfde niveau als in Vlaanderen, de
doelstelling voor papier en karton ligt lager dan in Vlaanderen.
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De operationele doelstelling voor be- en verwerking is in het Landelijk
Afvalbeheerplan opgenomen in de "minimumstandaard".
De minimumstandaard voor het verwerken van huishoudelijk restafval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen
minder dan 5 % van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. Het
storten van huishoudelijk afval, deelstromen afkomstig van het scheiden en
sorteren en residuen, verkregen anders dan door middel van scheiden of sorteren
of verwerken van deelstromen, is niet toegestaan op grond van het Besluit
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Er wordt gewerkt via een systeem van
ontheffingen.
Het beleid is erop gericht de energie-inhoud van het restafval maximaal te
benutten. Hiervoor worden drie sporen gevolgd. Het eerste spoor is het stimuleren
van het nuttig toepassen van hoogcalorische afvalfracties (na scheiding restafval)
als brandstof. Het tweede spoor is het verbeteren van het energetisch rendement.
Het derde spoor is het vaststellen van een minimaal te behalen energieprestatie
voor nieuwe installaties waar afvalstoffen worden verbrand als vorm van
verwijderen (meer dan 30 %).
Op grond van het zelfvoorzieningsbeginsel voor verwijderen wordt uitvoer met als
bestemming een gelijkwaardige of laagwaardiger verwerking dan de
minimumstandaard niet toegestaan.

2.2.2

Overzicht productie en eindverwerking
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de productie en verwijdering van
huishoudelijk afval in Nederland in 2000 alsook de verwachting voor 2006.
Tabel 19

2.3

Productie en verwijdering huishoudelijk afval in Nederland in 2000 en
verwachting voor 2006

In ton

2000

2006

Totale productie

611 kg/inw.

n.b.

Aandeel selectieve inzameling

42 %

60 %

Aandeel verwijdering

58 %

40 %

Aanbod voor verwijdering

4.700.000

5.200.000

Aandeel verbranden

78 %

95 %

Aandeel storten

22 %

5%

Brussels Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt de beleidslijnen vast in een gewestelijk
meerjarenplan. Voor de periode 2003-2007 is er een Plan voor het beheer en de
preventie van afval in voorbereiding. Hierbij wordt uitgegaan van het
‘ladderprincipe’. Het Gewest streeft ernaar de productie van alle huishoudelijk afval
lager te houden dan de economische groei (loskoppeling van het BBP).
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De doelstellingen voor huishoudelijk afval (2007) zijn de volgende:
1. Voor het organisch huishoudelijk afval
Het Gewest streeft naar vermindering van het te verwerken organisch
huishoudelijk afval met 10 % (vergeleken met het niveau in 2002) door een
vermindering aan de bron van de productie van organisch huishoudelijk afval
(niet-verspilling van voeding) en door gedecentraliseerde compostering
(thuiscomposteren en wijkcomposteren).
Het Gewest stelt zich tot doel 20.000 ton tuinafval apart op te halen en te
composteren.

2. Voor het grofvuil en het textiel
Het Gewest stelt zich tot doel:
10 % meer te hergebruiken (vergeleken met het niveau van 2002) van het
grofvuil.
-

- 60 % van het textiel in te zamelen (om er de herbruikbare fractie uit te
halen).
- 30 % van het ingezamelde grofvuil te recycleren.

3. Voor de verpakkingen
Het Gewest wil de productie van het (huishoudelijk en niet-huishoudelijk)
verpakkingsafval loskoppelen van de economische groei (BBP).
Het Gewest streeft ernaar 50 % van het huishoudelijk verpakkingsafval in te
zamelen.
Het Gewest streeft ernaar 70 % van het verpakkingsafval te recycleren, met
een minimum van 30 % dat wordt gerecycleerd per type van verpakking.

4. Voor het papier
Het Gewest wil de productie van het (huishoudelijk en niet-huishoudelijk)
papierafval loskoppelen van de economische groei (BBP).
Het Gewest streeft ernaar progressief 85 % van het papierafval selectief in te
zamelen en te recycleren.

5. Voor het kantoorafval
Het Gewest stelt zich tot doel de hoeveelheid niet-gesorteerd afval in de
kantoren te verminderen met 10 % (vergeleken met het niveau van 2002) of
met 30 kg / werknemer.
Het Gewest stelt zich tot doel 50 % van het droog recycleerbaar afval (papier
en verpakkingen) in de kantoren in te zamelen.
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6. Voor het afval van de horecasector en de kantines
Het Gewest stelt zich tot doel voedselverspilling tegen te gaan en 50 % van
het organisch afval en 70 % van het verpakkingsafval in te zamelen.

7. Voor het bouw- en sloopafval
Het Gewest heeft het doel 90 % van het bouw- en sloopafval te recycleren.

De doelstelling voor preventie (loskoppeling van economische groei) is gelijkaardig
aan het duurzame Vlaamse beleid. De doelstellingen voor selectieve inzameling
liggen voor de meeste fracties lager dan in Vlaanderen. Brussel beroept zich
hiervoor op de specifieke situatie van een grootstedelijk gewest. Uitgangspunt voor
de selectieve inzameling is een optimale dienstverlening aan de burgers. Er is een
partnerschap met gemeenten in verband met ophaling, sensibilisering, sluikstorten,
illegale afvalimport, …
Er werd in het Plan 1998-2002 uitgegaan van 340.000 ton huishoudelijke
afvalstoffen en 2,3 miljoen ton bedrijfsafval (560.000 ton niet gevaarlijk
bedrijfsafval, 130.000 ton slakken, 610.000 ton bouw- en sloopafval en 1.000.000
ton grond) in 2002. Inzake nuttige toepassing van niet huishoudelijk afval werd een
norm van 88 % vooropgesteld. Het bedrijfsafval moet voor 55 % gerecycleerd of
hergebruikt worden. Slechts 12 % mag nog gestort worden. Het gebeurt, net zoals
bij huishoudelijk afval, via derogaties in het Waalse Gewest. De slakken van de
huisvuilverbrandingsinstallatie moeten tegen 2002 100 % gerecycleerd worden.
Deze recyclage gebeurt in Nederland.
De verbrandingsinstallaties, onder andere te Neder-over-Heembeek kunnen
415.000 ton afval verbranden. Het betekent dat 71 % van het huishoudelijk afval of
241.000 ton verbrand wordt en 8 % van het bedrijfsafval. De rest van het
huishoudelijk afval wordt in Wallonië gestort.
Het tarief voor verbranding in de verbrandingsinstallatie te Neder-over-Heembeek
bedraagt ongeveer 62 EUR en voor derden 97 EUR. Deze installatie voldoet aan
de Europese normen en is uitgerust met energierecuperatie. Er zal een deNox
geïnstalleerd worden.
Samenwerking met andere gewesten is essentieel voor compostering en
verbranding, voor het verminderen van het storten van afvalstoffen, voor
watertransporten van afvalstoffen en voor het verwerken van slibs van RWZI’s.
De producentenverantwoordelijkheid is het belangrijkste instrument dat samen met
de andere gewesten zal ingevoerd worden per afvalstroom. Ook preventie aan de
bron en hergebruik worden hiermee nagestreefd.

2.4

Waals Gewest
In het Waalse Gewest worden de beleidslijnen vastgelegd in een gewestelijk
meerjarenplan. Voor de periode 1998-2002 is er het Plan voor het beheer en de
preventie van afval 1998-2002. Hierbij wordt uitgegaan van het "ladderprincipe".
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De doelstellingen voor huishoudelijk afval (2000-2005-2010) zijn de volgende:
Doelstellingen huishoudelijk afval

2000

2005

2010

Productie aan de bron/bij de consument

1.831.640 ton

1.987.120 ton

2.169.355 ton

Preventie (o.a. thuiscomposteren)

6,2 %

17,6 %

28,8 %

Selectieve inzameling

50,3 %

60,6 %

65,2 %

Nuttige toepassing recyclage

27,5 %

31,6 %

33,3 %

Nuttige toepassing compostering

12,2 %

18,2 %

20,2 %

Nuttige toepassing residuverbranding

3,4 %

8,2 %

8,7 %

Eindverwerking verbranden

46,6 %

43,7 %

40,0 %

Eindverwerking storten

11-21 %

6,4 %

5,0 %

De doelstellingen voor preventie en selectieve inzameling zijn op termijn
vergelijkbaar met wat in Vlaanderen is voorzien. De doelstellingen voor selectieve
inzameling liggen voor de meeste fracties toch nog lager dan in Vlaanderen. In
2001 werd gemiddeld 489 kg per inwoner huishoudelijk afval ingezameld, waarvan
266 kg per inwoner huisvuil en grofvuil voor eindverwerking.
Het Waalse Gewest beschikt over 4 huisvuilverbrandingsinstallaties met een totale
capaciteit van 480.000 ton. De slakken van de huisvuilverbrandingsinstallaties
moeten in 2005 en 2010 voor respectievelijk 65 % en 75 % gerecycleerd worden.
Er is een moratorium van toepassing op het bouwen van nieuwe
verbrandingsinstallaties. De bestaande installaties moeten alle uitgerust zijn met
energierecuperatie.
Op een stortplaats kan op termijn enkel nog niet nuttig toepasbaar afval gestort
worden. Toch wordt in Wallonië nog een aantal nieuwe stortplaatsen vergund en
ingericht. Het beleid kiest voor een spreiding van de stortplaatsen over de ganse
regio. Het nabijheidsprincipe is immers een van de uitgangspunten van het beleid.
De producentenverantwoordelijkheid is een belangrijk instrument dat samen met
de andere gewesten zal worden ingevoerd per afvalstroom. Inzake tarifering
betaalt elk gezin een gewestelijke taks van 24,79 EUR. Voor de te verwijderen
afvalstoffen hebben alle gemeenten een doelstelling van 240 kg per inwoner
opgelegd gekregen. Vanaf 01.01.2002 betalen de gemeenten 35 EUR per ton die
boven deze doelstelling uitkomt en afgevoerd wordt voor eindverwerking.
Het Waalse Gewest heeft een heffing ingesteld van 35 EUR per ton afval (tarief
2002) dat wordt gestort. Provincies kunnen eveneens een heffing op storten
instellen.
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3

Raakvlakken ander beleid

Inleiding
In een duurzaam milieubeleid worden de verschillende beleidsdomeinen niet los
van elkaar gezien. Maatregelen in één compartiment kunnen gevolgen hebben
voor een ander domein. Bovendien heeft het milieu- en afvalbeleid ook
raakvlakken met bijvoorbeeld transport, energie en ruimtelijke ordening. Deze
thema's worden kort besproken.

3.1

Klimaatbeleid
Het klimaatbeleid in Vlaanderen is gericht op een reductie van de uitstoot van CO2of koolstofdioxide. Een vrij recente studie begroot de totale broeikasgasemissie in
Vlaanderen op ongeveer 90 miljoen ton. De uitstoot van CO2 vertegenwoordigt
hiervan ruim tachtig procent. De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer
één derde van de totale CO2-emissie in Vlaanderen.
Na de klimaatconferentie in Rio in 1992 is België in overleg met de drie gewesten
de verbintenis aangegaan om deze uitstoot tegen 2000 te verminderen met vijf
procent ten opzichte van 1990. Uitgaande van het Protocol van Kyoto uit 1997
hanteren EU-lidstaten een norm van acht procent reductie van alle zogenaamde
"CO2-equivalente" emissies (CO2, CH4, N2O, …) voor de verbintenisperiode 20082012.
Onderhandelingen binnen de EU hebben geleid tot een definitieve verdeling over
de lidstaten. Voor België ligt de reductiedoelstelling voor de genoemde
verbintenisperiode nu vast op 7,5 % voor de zes groepen broeikasgassen. Het
klimaatbeleid in Vlaanderen is gericht op een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen zoals CO2 (koolstofdioxide) en CH4 (methaan). Het
klimaatbeleidsplan moet zorgen voor de verdere invulling en afstemming.
Energie
In juli 2000 werd het decreet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
goedgekeurd door het Vlaamse Parlement en bekrachtigd door de Vlaamse
regering. Hieronder een beknopte weergave van de inhoud van dit
Elektriciteitsdecreet.
Het Elektriciteitsdecreet beoogt de liberalisering van de elektriciteitsmarkt en het
stimuleren van de productie van groene stroom in Vlaanderen met het oog op het
bereiken van de CO2-doelstelling.
Groene stroom is stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Het besluit inzake de
bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen bepaalt
dat groenestroomcertificaten worden toegekend voor elektriciteit opgewekt uit
onder meer volgende hernieuwbare energiebronnen:
−

Biogas voortkomend uit de vergisting van organisch-biologisch materiaal hetzij
in stortplaatsen, hetzij in vergistingsinstallaties;

−

Dierlijke mest, inclusief het daaruit opgewekte biogas;
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−

Biomassa, inclusief het daaruit opgewekte biogas, indien niet verwerkt samen
met restafval;

−

De organisch-biologische fractie afkomstig van afvalstromen zoals
waterzuiveringsslib, die niet onder de definitie van biomassa vallen, inclusief
het daaruit opgewekte biogas, indien niet verwerkt samen met restafval.

Verbranding van huishoudelijk restafval valt hier dus niet onder. In een aantal
andere Europese landen komt dit wel in aanmerking voor groene stroom.
De elektriciteitsleveranciers moeten een minimum van hun leveringen betrekken uit
hernieuwbare energiebronnen: één procent groene stroom in 2001, drie procent in
2004 en vijf procent in 2010. Als ze dit niet halen, dan moeten ze voor elk
ontbrekend kilowattuur groene stroom een boete betalen, die kan oplopen van 4,95
eurocent per kilowattuur in 2001 tot 12,5 eurocent per kilowattuur in 2004.
De groenestroomcertificaten worden toegekend aan groenestroomproducenten.
De elektriciteitsleveranciers moeten deze certificaten inleveren om te bewijzen dat
zij aan de verplichtingen voldoen. Door de verkoop van certificaten aan
elektriciteitsleveranciers of aan vrijwillige kopers van groene stroom krijgen de
groenestroomproducenten extra inkomsten.
De huidige en nieuwe installaties waar afvalstoffen worden aangewend voor
energiewinning moeten volgens het Plan een minimaal, nog te bepalen in
consensus met de Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE),
energierendement behalen, uitgedrukt in energieprestatiemaat (EPM) (zie deel 4
punt 3.3).

3.2

Transportbeleid
Het ophalen en vervoeren van huishoudelijk afval heeft impact op mens en milieu.
Het gevoerde afvalbeleid leidt tot meer wegtransporten, bijvoorbeeld door de
verschillende selectieve inzamelingen. De voertuigen waarmee dit gebeurt, stoten
schadelijke stoffen uit.
Daarom worden nieuwe voorbehandelings- en eindverwerkingsinstallaties het
beste ingeplant aan water- en spoorwegen, zodat belangrijke hoeveelheden
afvalstoffen kunnen aan- en/of afgevoerd worden via deze transportmodaliteiten.
Er wordt gestreefd naar een zo dicht mogelijke nabijheid bij het ontstaan van het
afval, waardoor transport kan worden verminderd. Dit houdt in dat niet per definitie
kan worden gesteld dat grootschalige projecten beter zijn dan kleinschalige. Voor
nieuwe installaties moet gestreefd worden naar minstens 50 % van de
transportbewegingen van afvoer via andere kanalen dan via wegtransport. De
aanvoer gebeurt bij voorkeur zoveel mogelijk via alternatieven voor het
wegtransport.
Ten slotte kunnen ophaalwagens uitgerust worden met milieuvriendelijke
brandstoffen zoals bijvoorbeeld gas of met elektrisch aangedreven motoren.
Hierdoor zal de uitstoot eveneens verminderd worden.
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3.3

Ruimtelijke ordening
Het NIMBY-effect voor afvalverwerkingsinstallaties is een aandachtspunt. Enkel
een transparant afvalbeleid – regionaal en lokaal – kan zorgen voor vertrouwen in
beheersopties en gehanteerde afvalverwerkingstechnieken.
Inzake inplanting van verwerkingsinstallaties dient zeker rekening gehouden te
worden met de bepalingen in VLAREM. Afzonderlijke bedrijventerreinen voor
afvalverwerkingsbedrijven zijn niet te verkiezen.
Containerparken worden best op voldoende ruime percelen ingeplant. Daarnaast
zijn ook verkeerstechnische aspecten van belang, aangezien een containerpark
jaarlijks een massa bezoekers krijgt. Woonwijken zijn geen goede locatie voor
containerparken. Bij de inplanting van meerdere containerparken is een voldoende
ruimtelijke spreiding van belang.
Ook bij de aanleg van nieuwe woonwijken en appartementsgebouwen speelt het
afvalstoffenaspect een rol. Zeker huisvestingsmaatschappijen dragen hierbij een
grote verantwoordelijkheid.
Een betere communicatie en meer openheid van bij de start van een project zullen
heel wat problemen met de omgeving waar een verwerkingsinstallatie wordt
gepland oplossen.
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Deel 3 Scenario's
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Inleiding

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen is gericht op een toename van
preventie en selectieve inzameling en het programmeren van de benodigde
eindverwerkingscapaciteit voor storten en verbranden. Hiertoe zijn scenario’s voor
het afvalaanbod van huishoudelijk afval opgesteld. Elk scenario bevat
taakstellingen voor preventie en selectieve inzameling en een doorrekening van de
hoeveelheid huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval die resteert voor
eindverwerking. Bij het categorie-2-bedrijfsafval werd enkel uitgegaan van de
hoeveelheden die in Vlaanderen werden gestort of verbrand. Met de export van
deze afvalstoffen naar andere gewesten werd vooralsnog geen rekening
gehouden.
In het plan worden drie scenario’s besproken, die telkens getoetst worden aan het
Passief scenario. Uitgaande van de evaluatie van de voorbije beleidsperiode, zijn
prognoses voor het te verwachten afvalaanbod uitgezet tot het einde van de
planperiode ( 2007). De scenario’s omvatten randvoorwaarden voor het
afvalaanbod van het restafval, waarbij de inspanningen steeds verder gaan in
functie van de ladder van Lansink. Het ontstaan van afvalstoffen moet zoveel
mogelijk worden voorkomen. Daarna dienen selectieve inzameling en
materiaalrecyclage zoveel mogelijk te worden geïntensiveerd met prioritaire
aandacht voor BBT (BATNEEC) recyclage. Het verwijderen van afvalstoffen is het
laatste alternatief. Storten van huishoudelijk afval wordt afgebouwd; verbranding
met energieterugwinning wordt vooropgezet.
Het Passief scenario geeft de ontwikkeling weer "zonder sturend beleid", waardoor
het afvalaanbod sterk zou stijgen ten koste van preventie en selectieve inzameling.
Het Ladderscenario bevat taakstellingen voor preventie die het afvalaanbod in
beperktere mate doen groeien. In het Duurzaamheids- en het
Duurzaamheidsplusscenario wordt het afvalaanbod in 2003 ontkoppeld van de
autonome groei. Het Duurzaamheidsplusscenario veronderstelt bijkomend voor
een aantal fracties een verdergaande taakstelling voor preventie tussen 2003 en
2007.
Voor de eindverwerking van het restafval worden twee alternatieven berekend: het
Passief scenario enerzijds, waarbij afval gestort mag worden, en anderzijds de drie
planscenario’s, waarbij rekening gehouden wordt met een stortverbod. In de
programmering van de eindverwerkingscapaciteit wordt de optimalisatie benadrukt
van de energiewinning bij de verbranding van het afval.
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1

Doel

De OVAM zal de ontwikkeling van het aanbod volgen. Via de
voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de ontwikkeling en de mogelijke
consequenties voor het Uitvoeringsplan. Hierdoor is een tijdige bijstelling van de
scenario’s en het ingezette instrumentarium mogelijk, wanneer de ontwikkeling van
het aanbod wezenlijk anders verloopt dan verwacht.
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2

Beschrijving methodiek scenario’s

Alle scenario’s zijn opgesteld vanuit het basisjaar 2000. De afvalproductie of de
hoeveelheid geproduceerd afval omvat het afval dat door preventie en hergebruik
niet vrijkomt, het selectief ingezameld afval en het afval bestemd voor
eindverwerking. Het afvalaanbod is de som van de selectieve inzameling met het
oog op recyclage en de afvalstoffen die worden aangeboden voor eindverwerking.
De totale productie van het huishoudelijk afval is in alle scenario’s berekend door
het aanbod vanaf 2000 te laten toenemen met de autonome groei, die per fractie
wordt ingevuld. Voor het organisch afval wordt de autonome groei gelijkgesteld met
een bevolkingsgroei van 0,3 %. De andere fracties in het huishoudelijk afval
groeien met een autonome groei van 2 %, in functie van bevolkingsgroei en
economische groei. Er wordt gerekend met 6.154.181 inwoners voor 2007.
Er wordt rekening gehouden met de verschillende huisvuilzaksamenstelling in
groen- en GFT-regio's.
Vervolgens zijn per fractie taakstellingen voor preventie en hergebruik vastgesteld.
Het aanbod aan afvalstoffen dat verwerkt moet worden via recyclage of
eindverwerking is de geproduceerde hoeveelheid afval minus de hoeveelheid die
als gevolg van preventie en hergebruik niet vrijkomt. Het totale aanbod is de totale
hoeveelheid selectief ingezameld en verwerkt afval.
Van dit aanbod dient met het oog op materiaalrecyclage een deel van het
huishoudelijk en bedrijfsafval conform de taakstellingen selectief te worden
ingezameld of mechanisch te worden afgescheiden. In ieder scenario is per fractie
aangegeven welk percentage, de "inzamelgraad" genoemd, van het aanbod
selectief ingezameld moet worden. De inzamelgraad is de combinatie van de
volgende factoren:
−

Het aansluitingspercentage geeft het aantal inwoners aan bij wie het afval
selectief wordt ingezameld;

−

De inzamelrespons geeft aan hoeveel inwoners van de mogelijkheid
gebruikmaken om het afval selectief aan te bieden;

−

De selecteringsgraad geeft aan welk percentage van een bepaalde afvalfractie
gescheiden kan worden ingezameld.

Van het selectief ingezameld afval is een klein deel verontreinigd dat niet opnieuw
in het productieproces kan worden ingezet. Deze verontreinigingen worden
uiteindelijk als sorteer- of recyclageresidu's via het bedrijfsafval afgevoerd voor
eindverwerking.
Het deel van het huishoudelijk afval dat niet selectief is ingezameld, dient op
milieuverantwoorde wijze te worden voorbehandeld, verbrand of, indien niet anders
mogelijk, gestort. De scenario’s geven de omvang weer van de resterende
hoeveelheid. Op basis hiervan kan de benodigde hoeveelheid
eindverwerkingscapaciteit worden berekend. Hierbij is rekening gehouden met het
categorie-2-bedrijfsafval dat samen met het huishoudelijk afval verbrand of gestort
kan worden.
Het werken met scenario’s is omgeven met onzekerheden. De belangrijkste
onzekerheden zijn:
−

De samenstelling van het categorie-2-bedrijfsafval in 2000;

−

De ontwikkeling van aanbod, preventie en selectieve inzameling van het
categorie-2-bedrijfsafval;

−

De ontwikkeling van de bevolkings- en economische groei;
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−

De hoeveelheid categorie-2-bedrijfsafval in het huishoudelijk afval;

−

De ontwikkeling van de stookwaarde van het huishoudelijk en categorie-2bedrijfsafval.

−

De export van bedrijfsafval naar andere gewesten.

De hoeveelheden en samenstelling mogen daarom niet als zekere gegevens
gehanteerd worden. Vanwege de onzekerheden moet rekening gehouden worden
met een marge in de scenario’s.
In Tabel 20 zijn de globale cijfers van het afvalaanbod bij de verschillende
scenario’s weergegeven.
Tabel 20

Productie huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsrestafval in Vlaanderen (voor
voorbehandeling) volgens Passief, Ladder-, Duurzaamheids- en
Duurzaamheidsplusscenario in 2007 en t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)
Preventie
huishoudelijk afval

Selectieve inzameling
huishoudelijk afval

Eindverwerking
huishoudelijk afval*

Eindverwerking
incl. bedrijfsafval*

%

%

ton

%

ton

Ton

34

969.000

66

1.914.000

3.588.000

157.000** 66 %

2.190.000

34 %

1.138.000

2.322.000

- 84.000

52 %

1.975.000

48 %

1.794.000

3.168.000

ton

1995
2000

6 %**

Passief scenario
2007
Ladderscenario
2007

4%

133.000

71 %

2.399.000

29 %

998.000

2.022.000

Duurzaamheidsscenario 2007

13%

441.000

69 %

2.123.000

31 %

936.000

1.897.000

Duurzaamheidsplus
scenario 2007

16 %

553.000

70 %

2.063.000

30 %

903.000

1.847.000

* Het huishoudelijk afval is samengesteld uit huisvuil, grofvuil, gemeentevuil en PMD-residu’s. Het
bedrijfsafval bestaat uit het gemengde bedrijfsafval, de sorteer- en recyclageresidu’s en het medisch
afval, doch niet de bodemassen.
** Dit is de taakstelling voor 2001 t.o.v. 1995, zoals geformuleerd in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 1997-2001.
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3

Passief scenario 2000-2007

Binnen het Passief scenario wordt uitgegaan van een minimum beleid, zonder dat
bijkomende beleidsinstrumenten ingezet worden om afval te voorkomen, te
sorteren, enz. Het geeft aan hoe de ontwikkeling van preventie, selectieve
inzameling en eindverwerking zal zijn indien geen bijkomende prikkels voorzien
worden en bij de bevolking gewenning optreedt inzake preventie- en
sorteergedrag. De huidige ervaringen in Nederland worden als maatstaf gebruikt.
In Figuur 7 is de ontwikkeling van het afvalaanbod volgens het Passief scenario
grafisch weergegeven.
Figuur 7

Ontwikkeling aanbod huishoudelijk afval volgens Passief scenario in 2007 en
t.o.v. 1995 en 2000 (ton)
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Preventie
De taakstelling voor preventie van droge fracties blijft steken op het niveau van
2000. Hierdoor ligt het aanbod aan afval voor verwerking hoger. Bij gebrek aan
continue prikkels zal het thuiscomposteren verminderen, zodat een deel van het
organisch afval terechtkomt bij de GFT-fractie of in het restafval. De totale
preventie van het huishoudelijk afval is in 2007 gedaald met 84.000 ton ten
opzichte van 2000.
Selectieve inzameling
Als gevolg van het gewenningseffect bij de bevolking, daalt de hoeveelheid
huishoudelijk afval die selectief ingezameld wordt in het Passief scenario van 66 %
in 2000 naar 52 % in 2007.
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Eindverwerking
Door de achteruitgang van preventie en selectieve inzameling groeit het aanbod
huishoudelijk afval bestemd voor eindverwerking tot 1.794.000 ton in 2007. De
hoeveelheid bedrijfsafval die verwerkt wordt, stijgt dan van 1.184.000 ton in 2000
tot 1.374.000 ton in 2007. Aangezien er in dit Passief scenario vanuit wordt gegaan
dat er geen eindverwerkingscapaciteit bijkomt (ook geen
voorbehandelingscapaciteit), zal in dit scenario 72 % van het te verwerken aanbod
moeten worden gestort en/of geëxporteerd buiten Vlaanderen. Het te verwerken
huisvuil stijgt van 136 kg in 2000 tot 187 kg per inwoner in 2007. Het grofvuil
verdubbelt bijna tot 94 kg per inwoner in 2007. Het te verwerken gemeentevuil
neemt toe van 7 kg in 2000 tot 10 kg per inwoner in 2007. Het aanbod van huisvuil
bedraagt 187 kg per inwoner en van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval 291
kg per inwoner. De hoeveelheid huisvuil omvat eveneens het PMD-residu.
Figuur 8

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het Passief scenario in
2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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4

Ladderscenario 2000-2007

Het Ladderscenario is gebaseerd op het voortzetten van het beleid waarvan de
principes zijn uitgeschreven in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
1997-2001, gebaseerd op de ladder van Lansink.
De preventie ligt iets lager dan de groei van de afvalhoeveelheid zodat de
afvalberg licht blijft stijgen. 71 % wordt selectief ingezameld, of 2,4 miljoen ton in
2007. Er blijft 998.000 ton huishoudelijk afval voor eindverwerking over. Er gaat
tevens nog 1 miljoen ton categorie-2-bedrijfsafval naar eindverwerking.
In Figuur 9 is de ontwikkeling van het afvalaanbod volgens het Ladderscenario
grafisch weergegeven.
Figuur 9

Ontwikkeling productie huishoudelijk afval volgens Ladderscenario in 2007 en
t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)
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Preventie
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval die wordt voorkomen, bedraagt in
2007 133.000 ton.
Voor de taakstelling preventie voor organisch afval in het huisvuil en grofvuil wordt
gestreefd naar 2 % extra preventie in 2007 t.o.v. de 16 % die in 2000 wordt bereikt.
Dit impliceert dat de extra hoeveelheid organisch afval die vrijkomt ten gevolge van
de bevolkingsgroei via de korte kringloop (thuiscomposteren,..) uit het restafval
wordt gehouden. Aangezien voor het organisch afval in het categorie-2bedrijfsafval geen “thuiscomposteer”-mogelijkheden zijn, blijft de preventie op het
niveau van 2000.
Voor de andere fracties worden preventiepercentages vooropgesteld die liggen
tussen 0,5 en 1,5 % meer preventie per jaar t.o.v. 2000. De preventie van de
fracties binnen het bedrijfsafval komt telkens overeen met deze binnen het huisvuil,
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behalve voor kunststofafval, waar in het bedrijfsafval een iets hogere preventie
wordt verwacht.
De preventie in dit scenario ligt dus lager dan de groei van de afvalhoeveelheid,
zodat de afval”berg” licht blijft stijgen.
Selectieve inzameling
Van het huishoudelijk afval wordt in 2007 71 % selectief ingezameld, wat neerkomt
op een totale hoeveelheid van 2,4 miljoen ton.
Voor Vlaanderen wordt een taakstelling selectieve inzameling voor organisch afval
in het huisvuil vooropgesteld van 52 % in 2007. Deze taakstelling is gebaseerd op
de bereikte inzamelgraad van 2000, wat betekent dat deze hoge inzamelgraad
behouden blijft, gecombineerd met bijkomende inspanningen op preventieniveau.
De Vlaamse taakstelling van 52 % komt op het niveau van de GFT-gemeenten
immers overeen met een taakstelling van 77 % voor GFT in het huisvuil. In de
groengemeenten bestaat een kwart van de organische fractie uit het gemengd
bedrijfsafval uit groenafval. Daarom wordt in deze gemeenten voor het organisch
afval in het gemengd bedrijfsafval een taakstelling voor selectieve inzameling
vooropgesteld van 20 %. De taakstelling voor wat het groenafval betreft in het
grofvuil bedraagt zowel voor GFT- als voor groengemeenten 95 %. Voor wat de
droge fracties betreft, worden de taakstellingen selectieve inzameling voor papier
en bijna alle verpakkingen maximaal aangescherpt in 2007 tot 80 % à 90 %.
Eindverwerking
Het te verwerken huishoudelijk afval daalt in dit scenario tot 998.000 ton in 2007.
Het te verwerken huisvuil daalt van 136 kg in 2000 tot 106 kg per inwoner en het
grofvuil van 48 kg in 2000 tot 46 kg per inwoner in 2007. Het huisvuil omvat
eveneens het PMD-residu. Voor de berekening van de hoeveelheid afval per
inwoner werd gebruikgemaakt van gecorrigeerde inwonersaantallen. Het te
verwerken gemeentevuil neemt toe van 7 kg in 2000 tot 10 kg per inwoner in 2007.
Samen met het huishoudelijk afval wordt in 2007 bijna 1 miljoen ton categorie-2bedrijfsafval verwerkt.
Figuur 10

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het Ladderscenario in
2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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5

Duurzaamheidsscenario 2000-2007

Het doel van het Duurzaamheidsscenario bestaat uit het verder uitbouwen en
intensiveren van de inspanningen voor preventie en selectieve inzameling uit het
Ladderscenario.
Het scenario is gericht op een versterking van het beleid uitgeschreven in het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001. Bij het niet bereiken van
de taakstellingen dient het beleid voor preventie en selectieve inzameling te
worden geïntensiveerd. In Figuur 11 is het Duurzaamheidsscenario grafisch
weergegeven.
Figuur 11

Ontwikkeling productie huishoudelijk afval volgens Duurzaamheidsscenario in
2007 en t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)
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In het Duurzaamheidsscenario wordt gestreefd naar het realiseren van een
doorgedreven preventie vanaf 2003. Dit betekent dat de preventie op het
afvalaanbod wordt gelijkgesteld aan de groei van het afval. Dit moet resulteren in
een preventieresultaat van 441.390 ton huishoudelijk afval in 2007 t.o.v. 2000. Dit
wordt weergegeven in Tabel 20.
Voor de taakstelling preventie voor organisch afval in het huisvuil en grofvuil wordt
gestreefd naar 3 % extra preventie in de periode 2001-2007 t.o.v. de 16 % die in
2000 wordt bereikt. Dit impliceert dat de extra hoeveelheid organisch afval die
vrijkomt ten gevolge van de bevolkingsgroei, via de korte kringloop
(thuiscomposteren,…) uit het restafval wordt gehouden. Aangezien voor het
organisch afval in het categorie-2-bedrijfsafval geen “thuiscomposteer”mogelijkheden zijn, blijft de preventie op het niveau van 2000.
Een bijkomend preventie-effect wordt vooropgesteld op de selectief ingezamelde
organische fracties in het huisvuil van GFT- en groengemeenten. Tegen 2007
zullen al deze gemeenten één of andere vorm van diftar ingevoerd hebben om de
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hoeveelheid restafval te reduceren. Indien ook de selectief ingezamelde fracties,
zoals GFT, worden getarifeerd om de hoeveelheid en bijgevolg de kosten binnen
de perken te houden, dan blijkt uit de proefervaringen in 2000 dat de hoogte van
het tarief belangrijk is. In het scenario wordt uitgegaan van het veralgemenen van
de huidige tendens van “de vervuiler betaalt”, ook voor GFT, waardoor verwacht
wordt dat de hoeveelheid selectief ingezameld GFT sterk daalt ten voordele van
het thuiscomposteren en andere preventievormen van organisch afval.
In GFT-gemeenten zal 60 % van de hoeveelheid die hierdoor niet wordt
aangeboden voor selectieve inzameling, niet op de afvalmarkt terechtkomen, maar
verwerkt worden door thuiscompostering (preventie). Er wordt verwacht dat het
tuinafval in hogere mate zal worden aangeboden in containerparken. Daarom
wordt 40 % van de hoeveelheid die niet wordt aangeboden voor selectieve
inzameling in het huisvuil, overgeheveld naar de selectieve inzameling van de
fractie tuinafval in het grofvuil.
Ook voor groengemeenten wordt een gelijkaardig bijkomend preventie-effect
verwacht op de organische fractie, als gevolg van de invoering van diftar in deze
gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de selectief ingezamelde hoeveelheid organisch
afval daalt ten voordele van thuiscompostering. Het gaat dus ook hier om een
daling die niet wordt teruggevonden in de huisvuilzak.
Deze preventie komt bovenop de huidige preventie en werkt specifiek in op de
selectieve inzameling van organisch afval. Hierdoor verkleint de totale afvalberg.
Voor de droge fracties stijgen de jaarlijkse preventie- en hergebruikpercentages
geleidelijk van een niveau van 1 % in 2001 en 2002 tot de autonome groei van 2 %
vanaf 2003. Om dit te realiseren, is een gepaste instrumentenmix nodig, zoals
bijvoorbeeld de ecoheffingen en ecoboni voor drankverpakkingen. Ook de
aanpassing van het ISA (Interregionaal Samenwerkingsakkoord betreffende
verpakkingen) kan een gepast instrument zijn. Dergelijke instrumenten zorgen
ervoor dat vanaf 2003 binnen de planperiode door hergebruik en reductie een
vermindering bereikt wordt van 20 % op de drankverpakkingenfractie over de
ganse planperiode bekeken.
Voor AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) in het grofvuil
wordt verwacht dat bijna 23.000 ton via preventieve maatregelen en hergebruik uit
het afvalaanbod voor (eind)verwerking kan worden gehouden tegen eind 2007
t.o.v. 2000. Dit is onder andere het gevolg van het verhoogd hergebruik van deze
fracties in het kader van de aanvaardingsplicht, waardoor vanaf 2003 grotere
preventie- en hergebruikpercentages in rekening worden genomen. Vooropgezet
wordt dat uiteindelijk 10 % van alle afgedankte apparaten en/of onderdelen in 2007
hergebruikt kunnen worden.
Selectieve inzameling
Van het huishoudelijk afval wordt in 2007 69 % selectief ingezameld, wat neerkomt
op een totale hoeveelheid van 2,1 miljoen ton.
Door de hoge preventietaakstellingen voor organisch afval, wordt voor Vlaanderen
een lagere taakstelling voor selectieve inzameling vooropgesteld voor organisch
afval in het huisvuil in vergelijking met het Ladderscenario. Op het niveau van de
GFT-gemeenten, komt dit voor het huisvuil overeen met een taakstelling van 66 %
(GFT) en voor groengemeenten 87 % (tuinafval). De lagere taakstelling voor GFT
wordt ook verantwoord door het meer afzonderlijk aanbieden van de
tuinafvalfractie op containerparken in plaats van via de GFT-container.
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Aangezien voor de organisch-biologische fractie in het bedrijfsafval in het
Duurzaamheidsscenario geen bijkomende preventie wordt vooropgesteld ten
opzichte van 2000, blijven de taakstellingen voor selectieve inzameling voor deze
fractie in GFT- en in groengemeenten op het niveau van de taakstellingen uit het
Ladderscenario, met name respectievelijk 77 % en 20 %. De taakstelling voor het
groenafval bedraagt 98 % voor groengemeenten en 96 % voor GFT-gemeenten.
Voor wat de droge fracties betreft, worden de taakstellingen selectieve inzameling,
net als in het Ladderscenario, voor papier en bijna alle verpakkingen maximaal
aangescherpt in 2007 tot 80 %-90 %.
Eindverwerking
De hoeveelheid huishoudelijk afval bestemd voor eindverwerking daalt tot 936.000
ton in 2007. Het te verwerken huisvuil daalt van 136 kg in 2000 tot 102 kg per
inwoner in 2007 en het grofvuil van 48 kg in 2000 tot 41 kg per inwoner in 2007.
Het huisvuil omvat eveneens het PMD-residu. Voor de berekening van de
hoeveelheid afval per inwoner werd gebruikgemaakt van gecorrigeerde
inwonersaantallen. Het te verwerken gemeentevuil neemt ten gevolge van een
betere registratie toe van 7 kg in 2000 tot 9 kg per inwoner in 2007. Samen met het
huishoudelijk afval wordt in 2007 961.000 ton categorie-2-bedrijfsafval verwerkt.
Figuur 12

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het
Duurzaamheidsscenario in 2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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6

Duurzaamheidsplusscenario
2000 - 2007

Het Duurzaamheidsplusscenario typeert een sterk bewuste consumptie- en
productiemaatschappij, waarin de ganse bevolking en alle producenten
verregaande preventie-inspanningen doen. Terwijl het Duurzaamheidsscenario
rekening houdt met een stijgende preventie door een deel van de bevolking en de
producenten, is het Duurzaamheidsplusscenario gestoeld op een structurele
ommezwaai in de ingesteldheid en cultuur van de maatschappij, met een maximaal
preventie-effect.
In Figuur 13 is de ontwikkeling van het afvalaanbod volgens het
Duurzaamheidsplusscenario grafisch weergegeven.
Figuur 13

Ontwikkeling productie huishoudelijk afval volgens Duurzaamheidsplusscenario
in 2007 en t.o.v. aanbod 1995 en 2000 (ton)
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Preventie
In het Duurzaamheidsplusscenario wordt, net als in het Duurzaamheidsscenario,
gestreefd naar het realiseren van een maximale preventie vanaf 2003, waardoor
de afvalberg niet meer groeit. Daarnaast worden bijkomende preventieinspanningen verwacht voor een aantal specifieke fracties. Dit resulteert in een
preventieresultaat van 16 % of 553.000 ton huishoudelijk afval in 2007 ten opzichte
van 2000 (cfr. Tabel 20).
In dit scenario wordt uitgegaan van de hypothese dat in 2007 door circa 4 miljoen
inwoners of 67 % van de bevolking in sterkere mate aan preventie van organisch
afval wordt gedaan. Hierbij wordt aangenomen dat de totale hoeveelheid organisch
afval die ten gevolge van diftar niet meer wordt aangeboden voor selectieve GFTinzameling, zal verwerkt worden door thuiscompostering. Dit resulteert in 19 %
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totale preventie van organisch afval in het huisvuil in 2007 en 13 % voor groenafval
in het grofvuil.
Voor de fractie luiers wordt vooropgesteld dat 20 % van de luiers via extra
preventie en hergebruik uit de afvalberg kunnen worden gehouden. Van de
producenten wordt verwacht dat ze naast preventie-inspanningen (minder gewicht
per luier) maximale inspanningen leveren om min. 10 % van het bestaande aanbod
van wegwerpluiers tegen 2007 te vervangen door herbruikbare luiers.
Voor AEEA in het grofvuil wordt vooropgezet dat 25 % van alle AEEA die in 2007
worden afgedankt, hergebruikt kunnen worden. In het kader van de
aanvaardingsplicht worden vanaf 2003 grotere preventie- en
hergebruikpercentages in rekening genomen. Daarnaast zal deze preventie ook
worden bewerkstelligd door een levensduurverlenging van AEEA aan
producentenzijde.
Binnen het Duurzaamheidsplusscenario wordt verwacht dat een mix van
economische en juridische instrumenten een sterke reductie oplevert van
verpakkingsafval. Tegen 2007 wordt voorzien dat meer dan een vijfde van alle
wegwerpverpakkingen vermeden en/of hergebruikt wordt.
De bevolking krijgt duurzaamheidskaarten om milieuvriendelijk te consumeren. De
realisatie van de hoge preventiedoelstellingen in dit scenario hangt af van de
afstemming en bereidheid van alle actoren.
Selectieve inzameling
De selectieve inzameling blijft op het niveau van het Duurzaamheidsscenario. De
hoeveelheid huishoudelijk afval voor eindverwerking bedraagt nog 903.000 ton in
2007. Er is nog 944.000 ton categorie-2-bedrijfsafval voor eindverwerking.
In het Duurzaamheidsplusscenario moet het beleid aan de bevolking maximaal de
mogelijkheid bieden om het ontstaan van afval te vermijden. De inspanningen
omtrent selectieve inzameling worden al maximaal geacht in het
Duurzaamheidsscenario, zodat in het Duurzaamheidsplusscenario geen
bijkomende verwachtingen bestaan op dit vlak.
Eindverwerking
De hoeveelheid te verwerken huishoudelijk afval daalt tot 903.000 ton in 2007. Het
te verwerken huisvuil daalt van 136 kg in 2000 tot 97 kg per inwoner in 2007 en het
grofvuil van 48 kg tot 40 kg per inwoner in 2007. Het huisvuil omvat eveneens het
PMD-residu. Het te verwerken gemeentevuil neemt toe van 7 kg in 2000 tot 9 kg
per inwoner in 2007. Samen met het huishoudelijk afval wordt in 2007 944.000 ton
categorie-2-bedrijfsafval verwerkt.
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Figuur 14

Aanbod huishoudelijk afval voor eindverwerking volgens het
Duurzaamheidsplusscenario in 2007 en t.o.v. 1995 en 2000 (kg per inwoner)
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7

Resultaten van de scenario’s

7.1

Omvang preventie huishoudelijk afval
Figuur 15 geeft de omvang weer van de preventie van huishoudelijk afval in 2007
volgens de vier scenario’s t.o.v. het niveau van 2000. Uit de figuur blijkt dat in het
Passief scenario de hoeveelheid preventie daalt in vergelijking met het niveau van
2000. De preventie stijgt tussen 2000 en 2007 tot 133.000 ton in het
Ladderscenario, 441.000 ton in het Duurzaamheidsscenario en 553.000 ton in het
Duurzaamheidsplusscenario.
Figuur 15

Omvang preventie huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s (ton)
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7.2

Omvang selectieve inzameling huishoudelijk
afval
In Figuur 16 zijn de totale hoeveelheden opgenomen die selectief ingezameld
worden in 2007 volgens de vier scenario’s en tevens t.o.v. de selectieve inzameling
in 1995 en 2000. In het Passief scenario gaat zowel de preventie als de selectieve
inzameling achteruit t.o.v. het niveau van 2000. In het Ladderscenario worden
maximale inzamelingspercentages vooropgesteld die ervoor zorgen dat de al hoge
selectieve inzameling van 2,2 miljoen ton in 2000 verder stijgt tot 2,4 miljoen ton in
2007. In het Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario daalt de selectieve
inzameling licht t.o.v. het niveau van 2000. De reden voor deze gedaalde
selectieve inzameling is terug te vinden in de hogere preventie van organisch afval
in het Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario in 2007, wat ten koste gaat
van de selectieve inzameling van deze fractie.
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Figuur 16

Omvang selectieve inzameling huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s
(ton)
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Aanbod voor eindverwerking
Na preventie, hergebruik en selectieve inzameling blijft er nog een hoeveelheid
afval over dat moet worden verwerkt door verbranden of storten. Het totale aanbod
te verwerken afval wordt verkregen door aanvulling met het categorie-2bedrijfsafval dat samen met het huishoudelijk afval verwerkt wordt. In voorkomend
geval moeten er ook nog de momenteel niet gekende hoeveelheden
geëxporteerde categorie-2-bedrijfsafvalstoffen bijgerekend worden.

7.3.1

Aanbod voor eindverwerking huishoudelijk afval (voor
voorbehandeling)
Tabel 21 geeft een overzicht van de hoeveelheid te verwerken restfractie van het
huishoudelijk afval in 1995 en 2000 en in 2007 volgens de vier scenario’s. Het
Passief scenario, met zeer beperkte beleidsinspanningen, geeft een sterke stijging
van het aanbod voor eindverwerking t.o.v. 2000. Het verschil tussen de te
verwerken hoeveelheid in het Ladder- en het Duurzaamheidsscenario en tussen
het Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario is klein (respectievelijk
ongeveer 60.000 en 30.000 ton). Het Duurzaamheids- en het
Duurzaamheidsplusscenario bereiken de reductie in de te verwerken hoeveelheid
t.o.v. 2000 voornamelijk door meer preventie en hergebruik, terwijl de reductie in
het Ladderscenario bereikt wordt door meer selectieve inzameling.
De sterkste daling is terug te vinden bij het huisvuil. Tussen 2000 en 2007 daalt het
aanbod voor eindverwerking van huisvuil met 20 % (Ladderscenario) tot 23 %
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(Duurzaamheidsscenario) en zelfs 26 % (Duurzaamheidsplusscenario). De
gestegen hoeveelheid gemeentevuil is te wijten aan de betere registratie en
correctere wegingen van dit afval.
Tabel 21

Aanbod eindverwerking huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s in 2007 en
in 1995 en 2000 (ton)
Huisvuil

Grofvuil

Gemeentevuil

Huishoudelijk afval
totaal

1995

1.499.000

312.000

103.000

1.914.000

2000

812.000

286.000

40.000

1.138.000

Passief scenario 2007

1.151.000

581.000

63.000

1.794.000

Ladderscenario 2007

654.000

283.000

61.000

998.000

Duurzaamheidsscenario 2007

629.000

252.000

56.000

936.000

Duurzaamheidsplusscenario
2007

599.000

248.000

56.000

903.000

Figuur 17

Aanbod eindverwerking huishoudelijk afval volgens de vier scenario’s (ton)
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7.3.2

Aanbod voor eindverwerking categorie-2-bedrijfsafval (voor
voorbehandeling)
Tabel 22 geeft het aanbod voor eindverwerking weer van het categorie-2bedrijfsafval, inclusief sorteer- en recyclageresidu’s en medisch afval, volgens de
vier scenario’s in 2007 en t.o.v. 1995 en 2000. Uit de tabel is af te lezen dat in alle
scenario’s de hoeveelheid categorie-2-bedrijfsafval die vrijkomt voor
eindverwerking afneemt, met uitzondering van het Passief scenario.
Tabel 22

Aanbod voor eindverwerking categorie-2-bedrijfsafval volgens de vier scenario’s
in 2007 en in 1995 en 2000 (ton)
Totaal aanbod categorie-2-bedrijfsafval

1995

1.674.000

2000

1.184.000

Passief scenario 2007
Ladderscenario 2007
Duurzaamheidsscenario 2007
Duurzaamheidsplusscenario 2007

7.3.3

1.374.000
1.024.000
961.000
944.000

Aanbod voor eindverwerking huishoudelijk en categorie-2bedrijfsafval (voor voorbehandeling)
Figuur 18 bevat het totale aanbod voor eindverwerking in 2007 voor huishoudelijk
afval en categorie-2-bedrijfsafval volgens de vier scenario’s. De figuur toont aan
dat het aanbod voor eindverwerking daalt, behalve in het Passief scenario. De
afname van het categorie-2-bedrijfsafval is ongeveer even sterk als de afname van
het huishoudelijk afval.
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Figuur 18

Aanbod voor eindverwerking huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval volgens
de vier scenario’s (ton)
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7.3.4

Aanbod te verbranden en te storten na voorbehandeling
Naast het afval dat na verbranding kan verwerkt worden, zijn er de bodemassen
die gestort dienen te worden. In Figuur 19 is het aanbod brandbaar afval
opgenomen en de bodemassen die gestort dienen te worden volgens het Passief
scenario in 2007 of gestort zijn in 2000. In Figuur 20 zijn dezelfde gegevens
opgenomen voor de andere scenario’s.
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Figuur 19

Totaal aanbod brandbaar afval voor eindverwerking (huishoudelijk en categorie2-bedrijfsafval na voorbehandeling) en te storten bodemassen volgens het
Passief scenario in 2007 en in 1995 en 2000 (ton)
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Totaal aanbod brandbaar afval voor eindverwerking (huishoudelijk en categorie2-bedrijfsafval na voorbehandeling) en te storten bodemassen volgens het
Ladder-, Duurzaamheids- en -plusscenario in 2007 en in 1995 en 2000 (ton)
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7.4

Eindverwerking

7.4.1

Energie-inhoud van het brandbare afval
De samenstelling van het afval wijzigt in de toekomst als gevolg van een toename
van preventie en selectieve inzameling. De verandering is van invloed op de
energie-inhoud van het afval dat verbrand wordt en daarmee ook op de omvang
van de benodigde verbrandingscapaciteit. In deze paragraaf is ingegaan op de
invloed van de gewijzigde samenstelling op de benodigde hoeveelheid
verbrandingscapaciteit. Hiervoor is de hoeveelheid brandbaar afval zowel
uitgedrukt in tonnage als in energie-inhoud.
De energie-inhoud van het brandbare afval wordt bepaald door de stookwaarde
per component en door de omvang van de afvalstromen. De energie-inhoud van
de totale hoeveelheid brandbaar afval gedeeld door het aantal tonnen dat verbrand
wordt, geeft de gemiddelde stookwaarde per ton afval. Het inschatten van de
stookwaarde per fractie is moeilijk omdat slechts weinig informatie beschikbaar is
en omdat de samenstelling van het brandbaar afval in 1995 en in de toekomst
onzeker is.
Door de selectieve inzameling worden zowel een aantal laagcalorische fracties
zoals GFT-afval, glas en metaal, als een aantal hoogcalorische fracties zoals
papier, hout en kunststof, voor een deel uit het huishoudelijk afval gehaald. De
stookwaarde van het niet selectief ingezameld huishoudelijk afval neemt hierdoor
in theorie toe van 9,5 GJ/ton in 1995 tot 11-12 GJ/ton in 2007.
De stookwaarde van het categorie-2-bedrijfsafval is hoger dan die van het
huishoudelijk afval door het hogere aandeel papier, hout en kunststoffen. In 1995
bedroeg de stookwaarde van het categorie-2-bedrijfsafval gemiddeld circa 14,4 GJ
per ton en in 2007 wordt verwacht dat de stookwaarde, indien het afval niet wordt
voorbehandeld, al 15-16 GJ per ton bedraagt.
Tabel 23 geeft het aanbod brandbaar huishoudelijk en bedrijfsafval met hun
respectieve stookwaarde voor de vier scenario’s. In de twee laatste kolommen is
de totale hoeveelheid brandbaar afval, uitgedrukt in energie-inhoud, en de
gemiddelde stookwaarde van het brandbaar afval aangegeven. De tabel toont dat
in alle scenario’s de stookwaarde van het afval toeneemt. De gemiddelde
stookwaarde is voor alle scenario’s ongeveer gelijk, behalve voor het Passief
scenario.
Tabel 23

Aanbod brandbaar huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsrestafval vóór
voorbehandeling volgens de vier aanbodscenario’s in 2007 en in 1995 (ton en GJ)
Bedrijfsafval
(ton)

GJ/ton

Huishoudelijk
afval (ton)

GJ/ton

Totaal te
verbranden (GJ)

Gemid.
GJ/ton

1995

1.086.000

14,4

1.759.000

9,5

32.348.000

11,3

Passief scenario 2007

1.374.000

14,7

1.794.000

9,6

37.406.000

11,8

Ladderscenario 2007

1.024.000

15,9

998.000

11,5

28.264.000

14,0

Duurzaamheidsscenario2007

961.000

15,8

936.000

11,4

26.179.000

13,9

Duurzaamheidsplus-scenario 2007

944.000

15,8

903.000

11,5

25.834.000

14,0
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7.4.2

Verbrandingscapaciteit
In 2007 zijn er in Vlaanderen 11 verbrandingsinstallaties operationeel met een
gezamenlijke verbrandingscapaciteit van 1.243.000 ton of 13.061.500 GJ. De optie
wordt onderzocht om ISVAG te sluiten vanaf 2005.
Bij het programmeren van verbrandingscapaciteit spelen een aantal aspecten een
belangrijke rol:
−

De verwachte levensduur van de installaties;

−

De capaciteit, rekening houdend met zowel massa als energie-inhoud.

−

De technische kenmerken van de installaties.

Levensduur van HVVI’s
De levensduur van de HVVI’s is van belang voor de planning en beheersing van de
eindverwerkingscapaciteit op langere termijn. De levensduur wordt bepaald door
technische en economische factoren.
Volgens VITO kan worden gesteld dat de technische levensverwachting van de
installaties verder reikt dan de planperiode (2007). De vergunningen lopen tot na
2007. Ook de economische levensverwachting van de bestaande installaties wordt
langer ingeschat dan 2007. In de capaciteitsprogrammering is ervan uitgegaan dat
alle bestaande installaties tijdens de planningsperiode operationeel zullen blijven.
Indien ISVAG vervroegd overgaat tot vrijwillige sluiting dan zal die
verwerkingscapaciteit (140.000 ton) vervangen worden door een minstens
evenwaardige BBT-techniek.
Capaciteit van de HVVI’s
Door verandering van de samenstelling van het te verbranden afval kan de
stookwaarde van het afval stijgen. Dit heeft een negatieve invloed op de
verbrandingscapaciteit in ton. Afhankelijk van de thermische en mechanische
begrenzing van de installaties, vermindert het aantal tonnen dat een HVVI kan
verbranden naarmate de stookwaarde toeneemt.
De stookwaarde van het afval wordt beïnvloed door de hoeveelheid hoog- of
laagcalorische afvalfracties die worden gerecupereerd en niet meer naar de
verbranding gaan. De stookwaarde zal zeker stijgen naarmate meer categorie-2bedrijfsafval wordt verbrand samen met het huishoudelijk afval. Het categorie-2bedrijfsafval heeft immers gemiddeld een hogere stookwaarde dan het
huishoudelijk afval.
In 2000 bedroeg de verbrandingscapaciteit 1.207.300 ton. De energie-inhoud van
het afval was 12.263.000 GJ bij een stookwaarde van 10 GJ/ton. Er kan zeker
worden gesteld dat de gemiddelde stookwaarde van de input zal toenemen en dat
dit een negatief gevolg zal hebben op de capaciteit in massa. Daarom is voor de
HVVI-capaciteit uitgegaan van een minimum stookwaarde van 10,5 GJ/ton. Verder
onderzoek moet uitwijzen in welke mate in de toekomst rekening moet worden
gehouden met een verdere stijging van de stookwaarde. De maatregelen kunnen
zowel gericht zijn op het uitbreiden van de verbrandingscapaciteit als op het
terugbrengen van de stookwaarde van het afval door het intensiveren van de
selectieve inzameling en recyclage van hoogcalorische fracties.
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7.4.3

Invloed van de calorische waarde op de capaciteit van de
verbrandingsinstallaties
De jaarcapaciteit wordt bepaald door de beschikbaarheid en de nominale
uurcapaciteit. Onderzoek van VITO heeft de werkelijk beschikbare capaciteit
berekend. Daarnaast wordt de capaciteit van een HVVI in grote mate beïnvloed
door de volgende factoren:
thermische begrenzing: de hoeveelheid energie die per tijdseenheid kan worden
omgezet. Overschrijding van deze begrenzing leidt door oververhitting tot
beschadiging en versnelde slijtage van de installatie. Dit betekent dat rekening
moet worden gehouden met de massa en de energie-inhoud van het afval.
mechanische begrenzing: de tonnage die per uur kan worden verwerkt. Bij een te
grote doorzet raakt het verbrandingsrooster overbelast, waardoor de verbranding
niet meer volledig is en dus de uitbrandkwaliteit van de bodemassen minder goed
is.
De meeste installaties in Vlaanderen zijn in de eerste plaats thermisch begrensd.
Dit wil zeggen dat bij een stijging van de calorische waarde van de input, er minder
massa kan worden verbrand.
De capaciteit van de installatie wordt uitgedrukt in massa (ton per jaar) bij een
bepaalde stookwaarde, of in maximale thermische belasting (Joules per jaar). Een
overzicht van de verbrandingsinstallaties is opgenomen in Tabel 24, waarbij
rekening gehouden wordt met de sluiting van de MIWA-installatie. In de tabel is per
roosterverbrandingsinstallatie aangegeven wat de omvang van de capaciteit is bij
een bepaalde stookwaarde van het afval.
Tabel 24

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallaties bij verschillende stookwaarden
in 2007
Verbrandingscapaciteit in 1.000 ton per jaar bij verschillende
stookwaarden

stookwaarde in GJ/ton

9

9,5

10

10,5

11

12

Knokke-Heist

33

32

30

29

IVBO

216

205

195

186

IVOO

78

76

73

69

IVRO

60

58,5

75

54

IMOG

83

75

75

71

68

62,5

IVMO

60

60

60

60

57

52

IVM

100

95

90

86

IVAGO

100

98,5

94

90

86

78,5

INDAVER (Beveren)
RVI1 + 2 + 3

383

383

383

383

379 352

ISVAG

0* - 165

0* - 155

0* - 149

0* - 140

REMI

87

82

78

75

TOTAAL IN 1.000 TON

1.200* - 1.365 1.165* - 1.320 1.153* - 1.302 1.103* - 1.243 661 545

71

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Een verbrandingsinstallatie is thermisch begrensd bij een bepaalde stookwaarde
waardoor de capaciteit in ton daalt bij toename van die stookwaarde. Uit Tabel 24
blijkt dat de meeste verbrandingsinstallaties bij een stookwaarde van 10,5 GJ/ton
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op de grens van hun stookbereik werken en dat het aantal ton dat verbrand kan
worden afneemt. De meeste installaties zijn ontworpen voor een nominaal
werkingspunt waarbij de calorische waarde lager ligt dan 11 GJ/ton. Het
nageschakelde thermische circuit is begrensd en de installaties ondergaan
bijgevolg capaciteitsverlies bij dergelijke hoge stookwaarden.
De calorische waarde van het te verbranden afval evolueert, zoals weergegeven in
Tabel 27, waarschijnlijk naar circa 11,2 GJ/ton voor huisvuil en hoger dan 14
GJ/ton voor bedrijfsafval. Dit valt voor de meeste installaties buiten het
werkingsgebied. Het is belangrijk dat de bestaande installaties operationeel blijven.
Volgende mogelijkheden worden onderzocht:
−

Het contracteren van laagcalorisch afval, zijnde huishoudelijk afval in
combinatie met laagcalorisch bedrijfsafval;

−

Een eventuele aanpassing van de installatie zodat de thermische stookgrens
wordt verhoogd (bv. wandkoeling, nieuwe wandbekleding die bestand is tegen
hogere temperaturen, gekoelde roosters);

−

Het selecteren van de meest calorierijke fracties (vooral kunststoffen) voor
verwerking in aparte installaties met bijzondere technieken, zodat de
gemiddelde calorische waarde van het restafval daalt (dit is een van de
redenen om ervoor te pleiten de PMD-zak open te trekken naar alle
verpakkingen).

Bijgevolg zou de nieuwe verbrandingscapaciteit moeten worden geconcipieerd op
voornamelijk (hoogcalorisch) categorie-2-bedrijfsafval.
Er moet over gewaakt worden dat de bestaande verbrandingsinstallaties technisch
voldoende afvalstoffen kunnen verwerken volgens het BBT-principe.
De maximaal te verbranden hoeveelheid afval in de huidige beschikbare
roosterverbrandingsinstallaties bedraagt 1.103.000* ton à 1.243.000 ton bij een
stookwaarde van 10,5 GJ/ton, of uitgedrukt in thermische belasting 11.571.500* à
13.061.500 GJ (zie Tabel 43).
In Figuur 21 is de ontwikkeling van de capaciteit van de
roosterverbrandingsinstallatie en het aanbod brandbaar afval opgenomen,
uitgedrukt in GJ. In Figuur 22 is de capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie
en het aanbod brandbaar afval in 2007 opgenomen, uitgedrukt in ton. De volle lijn
geeft de huidige en voorziene capaciteit van de roosterverbrandingsinstallaties
aan. De figuren geven duidelijk het capaciteitstekort aan dat bestaat binnen alle
scenario’s. Het is opvallend dat dit tekort aanzienlijker is indien de
roosterverbrandingsinstallaties opgevuld worden in GJ in plaats van in tonnages.
Dit is te wijten aan de reeds vermelde stijging van de calorische waarde van het
brandbaar afval, als gevolg van de gewijzigde samenstelling.

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

72

Figuur 21

Ontwikkeling capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie en aanbod
brandbaar huishoudelijk en bedrijfsafval na voorbehandeling volgens de vier
scenario’s in 2007 en in 2000 (GJ)

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

GJ

Passief scenario
Ladderscenario
Duurzaamheidsscenario

20.000.000

Duurzaamheidsplusscenario
15.000.000

10.000.000

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie

5.000.000

0
2000

Figuur 22

2007

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie en aanbod brandbaar
huishoudelijk en bedrijfsafval na voorbehandeling volgens de vier scenario’s in
2007 (ton)

3.500.000

3.000.000

2.500.000

ton

2.000.000

1.500.000

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie

1.000.000

500.000

0
Passief scenario

Ladderscenario

Duurzaamheidsscenario

Duurzaamheidsplusscenario

In deze figuur is er bij de capaciteit dus geen rekening gehouden met de al
opgestarte creatie van een wervelbedinstallatie te Beveren die 233.000 ton
hoogcalorisch afval zal kunnen verwerken, afval dat wel in deze figuur in het
aanbod aanwezig is.
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8

Keuze van het Duurzaamheidsscenario voor de programmering

Conform het Vlaamse regeerakkoord worden de principes van de ladder van
Lansink vooropgezet.
Volgens die ladder dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden
voorkomen. Daarna dienen selectieve inzameling en materiaalrecyclage zoveel
mogelijk te worden geïntensiveerd. De eindverwerking van afvalstoffen is het
laatste alternatief. Storten van huishoudelijk afval wordt afgebouwd; verbranding
met energieterugwinning wordt vooropgezet.
Er wordt naar gestreefd om de taakstellingen van het Duurzaamheidsplusscenario
tijdens de planperiode te bereiken. Het beleid moet aan de bevolking maximaal de
mogelijkheid bieden om afval te voorkomen. Het streefdoel om 150 kg per inwoner
te verwerken huishoudelijke afvalstoffen te bereiken in 2005 is binnen dit scenario
bereikbaar. Heel wat acties die zich niet binnen het exclusieve
bevoegdheidsdomein van het Vlaamse Gewest bevinden, moeten in dit scenario
gerealiseerd zijn en op volle kracht geïmplementeerd zijn binnen de planperiode.
De minste vertragingen hierbij hebben als gevolg dat teruggevallen wordt op het
Duurzaamheidsscenario, dat hoe dan ook als minimaal na te streven scenario naar
voren moet worden geschoven. Bij het uitvoeren van de acties moet naast de
milieu-impact ook rekening gehouden worden met de economische en sociale
effecten.
Voor de komende planperiode wordt het Duurzaamheidsscenario dan ook
vooropgesteld, omdat hierbij de groei van de afvalberg vanaf 2003 tot stilstand
komt. Daarbij wordt tevens de hoeveelheid afval bestemd voor eindverwerking tot
een minimum beperkt. Het scenario bevat de taakstellingen voor preventie en
selectieve inzameling die in 2007 moeten worden bereikt en de acties die hiervoor
door de verschillende partijen moeten worden uitgevoerd. Het
Duurzaamheidsscenario is ook het uitgangspunt voor de programmering van de
verbrandings- en stortcapaciteit in 2007.
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Preventie en hergebruik
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte hoeveelheden voor
preventie en hergebruik volgens het Duurzaamheidsscenario. De concrete
taakstellingen in % zijn weergegeven in Tabel 31 en volgende.
Tabel 25

Preventie en hergebruik voor huisvuil en grofvuil volgens het
Duurzaamheidsscenario in 2007
Preventie huisvuil

Preventie grofvuil

ton

ton

Organisch afval

112.086

71.453

Papier- en kartonafval

63.376

1.288

Glasafval

20.883

668

Metaalafval

5.131

10.536

Kunststofafval

14.506

3.127

Textiel

4.909

4.785

Drankkartons

1.385

-

Hygiënisch afval

7.650

-

Hout

-

29.500

AEEA

-

22.819

Fractie

Overige huisvuilfracties

8.411

Inert afval: bouw- en sloopafval

3.023

54.061

Klein Gevaarlijk Afval

1.793

-

243.153

198.237

Totaal
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Selectieve inzameling
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percentages voor selectieve
inzameling zoals vooropgesteld in het Duurzaamheidsscenario
Tabel 26

Percentages selectieve inzameling voor huisvuil en grofvuil per fractie volgens
het Duurzaamheidsscenario in 2007
Selectieve inzameling huisvuil

Selectieve inzameling grofvuil

Selectieve
inzamel
graad %

ton

kg/inw

Selectieve
inzamel
graad %

ton

kg/inw

Organisch afval
- GFT
- Groenafval

66
87

225.295
215.883
9.412

35 (52)
1,5 (5)

96

472.558

77

Recycleerbaar papierafval

91

320.568

52

Papieren en kartonnen
verpakkingsafval

85

88.521

14

Glasafval

89

147.263

24

90

4771

0,8

Metaalafval

80

32.609

5,3

75

62.746

10

Kunststofflessen

85

24.386

4

Kunststofverpakkingsafval

38

12.740

2

6

1.449

0,2

Drankkartons

80

8.800

1

Textielafval

50

19.493

3,2

Inert afval

90

21.605

4

98

422.241

69

90

52.422

8,5

75

175.675

29

90

19.679

3

83

1.211.541 197,5

Fractie

AEEA
Houtafval
Klein gevaarlijk afval

75

10.676

2

Overige fracties
Totaal

60

911.956

148

Aanbod voor eindverwerking huishoudelijk afval en categorie-2-bedrijfsafval
Figuur 23 geeft de evolutie weer van het aanbod voor eindverwerking van het
huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval volgens het Duurzaamheidsscenario.
Figuur 24 geeft de ontwikkeling weer van het aanbod voor eindverwerking van het
huishoudelijk afval, opgesplitst naar huisvuil, grofvuil en gemeentevuil volgens het
Duurzaamheidsscenario.
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Figuur 23

Ontwikkeling van het aanbod voor eindverwerking huishoudelijk afval en
categorie-2-bedrijfsafval volgens het Duurzaamheidsscenario (ton)
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Figuur 25 en Figuur 26 geven de evolutie van de samenstelling van het te
verwerken huisvuil en grofvuil per fractie volgens het Duurzaamheidsscenario
weer.
Figuur 25

Samenstelling huisvuil per fractie voor eindverwerking volgens het
Duurzaamheidsscenario (ton)
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Afstemming vraag en aanbod
In Tabel 27 is de verwachte gemiddelde energie-inhoud weergegeven van het
huishoudelijk en bedrijfsafval in 2007.
Tabel 27

Verwachte stookwaarden van het huishoudelijk en bedrijfsafval in 2007
Gemiddelde energie-inhoud
(GJ/ton)

Huishoudelijk afval
Huisvuil

11,21

Grofvuil

12,29

Gemeentevuil

9,00

PMD-residu’s

14,40

Gemengd bedrijfsafval

17,52

Medisch afval

14,40

Sorteerresidu’s

14,40

Bedrijfsafval

In Tabel 28 wordt een samenvattend overzicht gegeven van het aanbod
huishoudelijk afval (inclusief PMD-residu’s) en categorie-2-bedrijfsafval (inclusief
sorteer- en recyclageresidu’s en medisch afval) voor eindverwerking, de te storten
bodemassen en tenslotte de beschikbare capaciteit van de
roosterverbrandingsinstallatie.
Tabel 28

Aanbod brandbaar huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsrestafval (inclusief
sorteer- en recyclageresidu’s vóór voorbehandeling), te storten hoeveelheid
bodemassen en de capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie in het
Duurzaamheidsscenario in 2007 en t.o.v. de situatie in 2000 (ton)
Aanbod brandbaar afval

Te storten/gestorte bodemassen

roosterverbr.cap.**

2000

2.312.000

94.000

1.168.000

2007

1.897.000

123.000

1.103.000*-1.243.000

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)
** Voor de berekening van de capaciteit in tonnages wordt gerekend met
een thermische capaciteit van 10 GJ per ton in 2000 en van 10,5 GJ per ton in 2007

In de programmering wordt vooropgezet om 600.000 ton (à 740.000*) ton
voorbehandelingscapaciteit uit te bouwen waarvan 50 % voor huishoudelijke en 50
% voor categorie-2-bedrijfsafval (cfr. Actie 113).
Van het aanbod brandbaar afval in 2007, zijnde 1.897.000 ton, blijft na
voorbehandeling nog 1,61 miljoen ton afval over voor thermische eindverwerking.
In het scenario dat de verbrandingsinstallatie van ISVAG sluit en het afval naar een
voorbehandelingsinstallatie wordt afgevoerd (cfr. Actie 113) blijft er 1,55 miljoen ton
afval over voor thermische eindverwerking.
In Tabel 29 wordt het aanbod huishoudelijk (inclusief PMD-residu’s) en categorie2-bedrijfsafval na voorbehandeling, uitgedrukt in ton en in GJ, vergeleken met de
capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie (in ton en in GJ) om het saldo te
berekenen. De opvulling in ton is in de hypothese dat de calorische waarde van het
afval niet toeneemt en behouden blijft op 10,5 GJ/ton. Aangezien uit de
scenarioberekeningen blijkt dat de calorische waarde van het afval wel beduidend
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hoger zal liggen dan 10,5 GJ/ton (cfr. Tabel 24) wordt de balans weergegeven in
GJ. Duidelijk is dat de capaciteit sneller opgevuld is indien gerekend wordt met GJ.
Tabel 29

Balans van het aanbod (na voorbehandeling) en de capaciteit volgens het
Duurzaamheidsscenario in 2007 in ton en in GJ
Aanbod

Capaciteit
roosterverbrandingsinstallaties (ton)

(ton)
Huish. afval + categorie-2bedrijfsafval (geen
scheiding/voorbehandeling)

827.212*-967.212

Recyclageresidu’s

329.564

LCA na Scheiding/vergisting

36.389

RDF (HCHA + HCBA) na
scheiding/voorbehandeling

278.362-353.471*

Totaal

1.546.636*-1.611.797 1.103.000*-1.243.000

Aanbod
(GJ)
Huish. afval + categorie-2bedrijfsafval (geen
scheiding/voorbehandeling)

10.987.762*12.847.365

Recyclageresidu’s

4.745.715

LCA na scheiding/vergisting

249.641

RDF (HCHA + HCBA) na
scheiding/voorbehandeling

6.261.216-7.993.448*

Totaal

23.976.566*24.133.766

Saldo
(ton)

0
-368.797 à -443.636*

Capaciteit
roosterverbrandingsinstallaties
(GJ)

Saldo

11.571.500*-13.061.500

-11.072.266 à -12.405.066*

(GJ)

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

De vermelde hoeveelheid van 278.362 à 353.471* ton RDF komt niet in
aanmerking om te worden verbrand in de roosterverbrandingsinstallaties. Deze
hoeveelheid dient dan ook in mindering te worden gebracht van het totale tekort
van 368.797 à 443.636* ton wat als resultaat 90.165* à 90.435 ton oplevert. Dit
betekent dus dat in Vlaanderen er een beperkte ondercapaciteit wordt gerealiseerd
om de druk op preventie, hergebruik en selectieve inzameling te houden.
Bovendien houdt het de poort open om in te spelen op toekomstige technieken. Er
moet evenwel opgemerkt worden dat in de cijfers geen rekening gehouden wordt
met de hoeveelheden categorie-2-bedrijfsafval die in de andere gewesten verbrand
of gestort worden. Indien deze afvalstoffen in Vlaanderen verwerkt zouden worden,
is er bijkomende BBT-eindverwerkingscapaciteit nodig.
Voor het hoogcalorisch afval is er enerzijds de creatie voorzien van de
wervelbedverbrandingsinstallatie te Beveren (233.000 ton). Het overblijvende
gedeelte kan richting projecten van co-verwerking gaan of andere
hoogrendementstoepassingen. Dit wordt verder uitgewerkt in het plan
Hoogcalorisch Afval.
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Deel 4 Programmering
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Inleiding

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 heeft in eerste instantie
als doelstelling de uitvoering van het afvalstoffenbeleid. Het beschrijft op welke
wijze de geformuleerde taakstellingen kunnen worden gehaald.
Voor preventie, selectieve inzameling en eindverwerking komen de uiteenlopende
taakstellingen zo gedetailleerd mogelijk aan bod. Voor de verschillende fracties,
soorten en categorieën komt het gewenste aanbod als taakstelling naar voren. De
gegevens zijn gebaseerd op het Duurzaamheidsscenario (zie deel 3), dat de
samenhang tussen het beleid voor preventie, selectieve inzameling en
eindverwerking aangeeft. Alle strategieën, taakstellingen, instrumenten en acties
uit dit Uitvoeringsplan zijn afgestemd op de keuze van dit scenario.
Het afvalstoffenbeleid in dit Uitvoeringsplan vormt een geïntegreerd geheel met en
is een aanvulling op andere beleidsplannen, zoals het Uitvoeringsplan OrganischBiologisch Afval, het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling van
Bedrijfsafvalstoffen van Kleine Ondernemingen en het Uitvoeringsplan Bouw- en
Sloopafval.
Evenals in deze plannen, staat in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
een duurzame ontwikkeling centraal. Dat betekent dat het beleid is gericht op het
vrijwaren van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de schadelijke
invloed van afvalstoffen en ook op het tegengaan van de verspilling van
grondstoffen en energie. Dit impliceert onder andere het laten verwerken van het
afval zo hoog mogelijk in de verwerkingshiërarchie, ook "ladder van Lansink"
genoemd. De hiërarchie bestaat uit de volgende stappen:
1. preventie
2. (product)hergebruik
3. recyclage van materialen
4. verbranden met een hoog energierendement
5. verbranden
6. storten
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Plandoelstellingen en uitgangspunten

Het slagen van de uitvoering van het afvalstoffenbeleid dat wordt verwoord in dit
Uitvoeringsplan wordt getoetst aan drie plandoelstellingen. Die zijn gerangschikt
volgens de afvalbehandelingshiërarchie, met een absolute prioriteit voor het
voorkomen van afvalstoffen. Verder in dit hoofdstuk worden de plandoelstellingen
geconcretiseerd in cijfermatige taakstellingen, zowel voor preventie en
hergebruik als voor selectieve inzameling en voor eindverwerking. De
taakstellingen worden op hun beurt omgezet in acties uit te voeren of op te
starten tijdens de planperiode. Bijkomend worden ook de instrumenten besproken
die nodig zijn om de vooropgestelde acties, taakstellingen en dus ook de
plandoelstellingen te realiseren.

Plandoelstellingen
I. Het afvalaanbod en de hiermee verbonden milieudruk mogen niet verder
stijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke en
economische aspecten.
Er wordt naar gestreefd dat vanaf 2003 het afvalaanbod niet verder mag stijgen
met de economische groei.
II. Grondstoffen moeten op milieuverantwoorde wijze worden vervangen
door afvalstoffen daar waar mogelijk en wenselijk.
Deze doelstelling is tweeledig: het winnen van grondstoffen uit afval en het
direct en wettig gebruiken van afvalstoffen ter vervanging van grondstoffen.
Hierbij ligt een zodanig grote nadruk op het verhogen van de kwaliteit van de
materialen, dat de doelstelling als niet-behaald beschouwd wordt indien wel de
kwantiteit maar niet de kwaliteit stijgt.
III. De totale hoeveelheid te storten of te verbranden afvalstoffen moet
milieuverantwoord beperkt worden.
De totale hoeveelheid aangeboden afvalstoffen voor eindverwerking moet
minimaal zijn.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de opbouw van het deel
Programmering en de omzetting van de plandoelstellingen in taakstellingen en
acties.
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Tabel 30

Overzicht opbouw Programmering

Overleg ter voorbereiding en opvolging van

Actie 1 en 2

het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
Structurering van de afvalsector

Actie 3 en 3 bis

Socio-economische impact

Actie 4

Plandoelstelling

Taakstellingen

Het afvalaanbod en de hiermee verbonden

Taakstellingen preventie huisvuil en grofvuil

milieudruk mogen niet verder stijgen

(Tabel 31)

Grondstoffen moeten op milieuverantwoorde wijze

Taakstellingen selectieve inzameling huisvuil

worden vervangen door afvalstoffen, daar waar

en grofvuil (Tabel 39)

Actie 5 tot 50

Actie 51 tot 111

mogelijk en wenselijk
De totale hoeveelheid te storten of te verbranden

Taakstellingen hoeveelheid huishoudelijk

Actie 112 tot

afvalstoffen moet milieuverantwoord beperkt worden

afval voor eindverwerking (Tabel 41)

134

Deze plandoelstellingen worden vertaald in acties. Bij de uitvoering ervan wordt,
waar mogelijk, de milieu-effectiviteit, de kostprijs, alsook in voorkomend geval, de
sociale impact in beschouwing genomen.

Uitgangspunten
Bij het realiseren van deze plandoelstellingen wordt steeds rekening gehouden met
twee belangrijke uitgangspunten:

De effectiviteit van het gevoerde afvalstoffenbeleid moet omhoog.
De strategie is erop gericht de toepasbaarheid van de afvalstoffenwetgeving te
verhogen en de uitvoering beter te controleren en te begeleiden. Een gerichte
opvolging van de uitvoering van het afvalstoffenbeleid is noodzakelijk om het
efficiënt bij te sturen. De diverse overheden moeten samenwerken om de
milieuwetgeving in haar geheel te doen respecteren. Concrete voorbeelden van
elementen uit het afvalbeleid die vragen om opvolging zijn het Interregionaal
Samenwerkingsakkoord, de aanvaardingsplicht, de verbrandings- en
stortverboden, het zwerfvuil en het sluikstorten en -stoken.
Het afvalbeleid moet worden afgestemd op het federale niveau, de gewesten,
buurlanden en Europa.
Productnormering en economische instrumenten zoals ecoheffingen en ecoboni
zijn federale materie. Overleg hierover tussen het Vlaamse beleid en de federale
overheid is van groot belang.
Met het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moet overlegd worden en
moeten afspraken gemaakt worden binnen het protocol inzake leefmilieu. Deze
afspraken zijn steeds goed te keuren door de Vlaamse regering. Steeds meer
wordt vanuit Europa opgelegd. Vier sporen moeten gevolgd worden: meer acteren
vóór de goedkeuring van een nieuwe Europese regelgeving; rekening houden met
de gerechtelijke uitspraken op Europees niveau en met de evoluties op dit niveau;
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waar mogelijk proberen onze doelstellingen die vaak hoger liggen dan de
Europese in onze wetgeving om te zetten; streven naar een gelijkwaardig
speelveld op een voldoende hoog beschermingsniveau met de ons omringende
landen en andere gewesten. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een
gelijkwaardige afvalsturende regelgeving en gelijkwaardige milieueisen.

Overleg met de betrokkenen
Om het beleid zoveel mogelijk af te stemmen met alle betrokkenen wordt overleg
gevoerd in overkoepelende en provinciale overlegplatformen.
Actie 1

Voortzetten gewestelijk overlegplatform Huishoudelijke Afvalstoffen
In uitvoering van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 werd
een overlegplatform opgericht met als doel het coördineren, het bewaken en
bijsturen van het Uitvoeringsplan tijdens de planperiode. In dit gewestelijk
overlegplatform komen de thema's rond preventie, selectieve inzameling,
eindverwerking aan bod. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de OVAM.
Via werkgroepen worden concrete onderwerpen voorbereid. De overheden en de
verschillende sectoren worden hierbij betrokken. Aan deze werkgroepen kan, waar
nodig, ook deelgenomen worden door vertegenwoordigers van de consumenten of
door deskundigen voorgedragen door de leden van het overlegplatform.
De werking van dit overlegplatform wordt voortgezet tijdens de komende
planperiode. Een jaaroverzicht van prioritair uit te voeren acties wordt door het
overlegplatform vastgelegd. De voortgang ervan wordt jaarlijks geëvalueerd (cfr.
Actie 132).

Actie 2

Voortzetten en uitbouwen provinciale overlegplatformen
Per provincie wordt vanaf 2003 de werking van het overlegplatform voortgezet (in
die provincies waar dit al werd opgericht) of opgericht (in de provincies waar de
overlegplatformen nog niet werden opgericht). Bedoeling van deze provinciale
overlegplatformen is een coördinerende werking vanuit de provincies zoals
omschreven in artikel 16, §6 van het Afvalstoffendecreet. Via werkgroepen kunnen
concrete onderwerpen worden voorbereid. Prioriteit wordt gegeven aan
afvalpreventie, de problematiek van het vergelijkbare bedrijfsafval, flankerend
beleid (bijvoorbeeld overleg met de parketten), ... Deze provinciale
overlegplatformen koppelen regelmatig terug naar het gewestelijke
overlegplatform.
De vertegenwoordigers van de gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden nemen deel aan het provinciaal overlegplatform voor de
preventie en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. In dit provinciaal
overlegplatform worden enkel vertegenwoordigers van gemeenten (voor zover ze
niet tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband behoren), intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, de provincie en het Vlaamse Gewest opgenomen.
Dit provinciaal overlegplatform kan de hierna vermelde projecten en initiatieven ter
sprake brengen. Dit overlegplatform kan in geen geval acties of initiatieven van
gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden afremmen die verder
willen gaan op de ladder van Lansink. Het overlegplatform heeft als bijzondere
taak:
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1. De samenwerking tussen de lokale besturen en de provincies uit te werken,
met prioritaire inzet naar de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen;
2. De uitwisseling en afstemming van sensibiliseringsacties (in afstemming met de
gewestelijke coördinatie) te verzekeren;
3. De gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het
afvalbeleid minder goede resultaten haalt bij te trekken (in het bijzonder rond
de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen en het aanpakken van
ontwijkgedrag zoals sluikstorten);
4. Innovatieve projecten te gaan initiëren of ondersteunen (met bijzondere
aandacht voor projecten die de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen
centraal stellen).
De provincies dienen zich daarnaast te richten op de aanpak van het afval van
kleinere ondernemingen.

Structurering van de afvalsector
Om een optimale transparantie in de afvalsector te bekomen, dringen de
goedkeuring van een aantal nieuwe wetgevende initiatieven en de uitvoering van al
bestaande wetgeving zich op. Een eenduidige afbakening van de taken en een
optimale samenwerking moeten ertoe leiden dat de doelstellingen van het
Uitvoeringsplan maximaal worden bereikt.
Actie 3

Creëren van een wettelijk kader tot samenwerking van de publieke en de
private sector
Het optimaal uitbouwen van een dienstverlening naar de burger en het bereiken
van de doelstellingen van het Uitvoeringsplan vereisen een optimale
samenwerking tussen alle publieke en private actoren. Een duidelijk wettelijk kader
moet hierbij worden toegepast. Alle beleidsdomeinen van preventie tot
eindverwerking komen hierbij aan bod evenals sensibilisering, handhaving,
onderzoeken, … Inzake de invulling van de producentenverantwoordelijkheid en
de terugnameplicht verpakkingsafval moet een versterkende synergie tussen de
privé sector en alle betrokken publieke actoren bewerkstelligd worden. Inzake
inzameling en verwerking worden de BBT-principes gehanteerd. Daarbij speelt de
toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten een cruciale rol,
bijvoorbeeld bij het zoeken van partners voor de publieke actoren. Samenwerken
tussen publieke en private actoren kan op basis van diverse wetgevingen die al
van kracht zijn of die tijdens de planperiode operationeel zullen worden, zoals
bijvoorbeeld:
−

Artikel 78 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking;

−

Een decreet betreffende de publiek-private samenwerking;

−

Contractuele samenwerking op basis van aanbestedingen;

−

Milieubeleidsovereenkomsten en protocollen.

Ook de publieke actoren, zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
kunnen samenwerken rond bepaalde projecten van communicatie, ophaling,
verwerking.
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Actie 3 bis Decretale verduidelijking van de rol van de provincies
1. Uitgangspunten
Het gemeentelijk bestuursniveau, al dan niet gegroepeerd in intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, is bevoegd voor de eindverwerking van huishoudelijke
afvalstoffen. Inzake deze eindverwerking is er een schaalniveau nodig dat het
niveau van een individuele gemeente overstijgt. Er is nood aan structurele
samenwerking tussen lokale overheden om de eindverwerking te organiseren. De
provincies kunnen daarin een positieve rol spelen door gemeenten en hun
samenwerkingsverbanden rond de tafel te brengen om een samenwerking
structureel uit te bouwen en zo mee gestalte te geven aan het beleid van de
gewestelijke overheid. Dit is een taak die naast de bestaande bevoegdheden of
desgevallend nieuwe kan worden uitgevoerd in de provinciale overlegplatformen.
De samenwerking met private bedrijven kan leiden tot een win-winsituatie waarbij
de overheid het beleid blijft bepalen en de private partner in voorkomend geval de
uitvoering doet.
2. De organisatie van de eindverwerking van huishoudelijke afvalstoffen
Tijdens deze planperiode moet de piste voorbereid worden dat de provincies de
taak van de “organisatie” van de eindverwerking van de huishoudelijke afvalstoffen
op zich nemen.
Onder "organisatie" wordt verstaan dat een provincie in uitvoering van en binnen
het kader van de algemene beleidsbepaling van en sturing door het Vlaamse
Gewest gemeenten in een aantal gevallen in functie van de doelstellingen van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke en Vergelijkbare Bedrijfsafvalstoffen (o.a. in het
geval dat een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband geen
structurele en duurzame oplossing vindt voor de eindverwerking van huishoudelijk
afval…) bindend kan sturen inzake de eindverwerking van huishoudelijke
afvalstoffen. In het geval van consensus tussen enerzijds de gemeenten en/of hun
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en anderzijds de provincie of in het
geval dat een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband geen
structurele en duurzame oplossing vindt voor de eindverwerking van huishoudelijk
afval, kan de organisatie verder gaan dan enkel een bindende sturing met name de
bouw en exploitatie van een eindverwerkingsinstallatie.
Als een provincie meent dat er geen structurele en duurzame oplossing aanwezig
is dan dient ze dit aan te tonen via een ingevuld afwegingskader met economische,
ecologische en sociale aspecten.
Tegen einde 2007 wordt dit geïmplementeerd. Onder "organisatie" wordt niet
verstaan dat de provincies zelf installaties zullen bouwen en exploiteren tenzij in de
gevallen zoals hierboven vernoemd.
Centraal bij de bindende sturing die de provincie binnen haar “organisatie” uitvoert,
staat het laten respecteren door de lokale besturen van de doelstellingen van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke en Vergelijkbare Bedrijfsafvalstoffen centraal.
3. De coördinatie door de provincies
In het bijzonder dient de coördinerende rol van de provincies t.a.v. de realisatie van
de uitvoeringsplannen huishoudelijk afval decretaal voor het komende zomerreces
te worden verstevigd, in die zin dat provincies niet enkel preventief coördinerend
kunnen optreden (als gemeenten in gebreke blijven), maar ook pro-actief om
problemen te voorkomen of om een gezamenlijk beleid te voeren binnen het kader
van het Vlaamse afvalbeleid. De provinciale overlegplatforms rond afval zijn
daartoe een van de geëigende kanalen. Dit betekent dat de provincies, naast de
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taak die ze blijven hebben om gemeenten die achterblijven bij te trekken, ook
decretaal gemachtigd worden om hun gemeenten te verplichten vigerende
gewestelijke uitvoeringsplannen na te leven (bv. inzake de afschaffing van de
forfaitaire afvalbelastingen zoals verder in dit plan staat beschreven). De provincies
kunnen daartoe voor de gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden bindende beslissingen nemen als er binnen het
provinciaal overlegplatform geen consensus is met de betrokken gemeente(n) of
intergemeentelijk(e) samenwerkingsverband(en).
Nog voor het zomerreces 2003 dienen dan ook decretale initiatieven te worden
genomen om aan de provincies een permanent coördinerende opdracht te geven
voor het huishoudelijk afvalbeleid (zowel preventie, inzameling als verwerking). Het
instrument daarbij is het provinciale overlegplatform dat ook decretaal zal worden
verankerd. Bij een consensus tussen enerzijds de gemeenten en/of hun
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en anderzijds de provincie kan de
provincie ook andere taken op zich nemen zoals bv. het uitwerken van een
gemeenschappelijke communicatiestrategie, het uitwerken van
gemeenschappelijke preventieprojecten,...
Gezien de versteviging van de rol van de provincies is het ook van belang dat hier
controle op mogelijk is vanuit het gewest door de Vlaamse regering. Zoals nu de
provincie al de mogelijkheid heeft om in de plaats te treden van een gemeente
indien deze nalatig is, zo zal ook worden opgenomen dat het gewest in de plaats
kan treden van een provincie, bv. als deze de provinciegrenzen zou sluiten voor
afval van buiten de provincie.
Indien een gemeente vragende partij is dat de provincie de inning van de
afvalheffingen of -retributies van haar overneemt, dan moet dit kunnen.
Er zal worden onderzocht op welke manier dit mogelijk kan worden gemaakt.
4. Wat bij onenigheid tussen lokale besturen en provincies?
Zowel bij de coördinatie als bij de organisatie staat voor de gemeenten en hun
samenwerkingsverbanden een beroepsmogelijkheid open bij de Vlaamse minister
van Leefmilieu. De minister start onderhandelingen op en neemt de eindbeslissing.
Hiervoor roept de minister het advies in van het Vlaams overlegplatform
huishoudelijke afvalstoffen. Zij geven een advies (liefst bij consensus en anders
meerderheid tegen minderheid met vermelding van minderheidsstandpunten). Het
overlegplatform en de minister dienen daarbij de vigerende afvalplannen te
respecteren.

Socio-economische impact
Actie 4

Bepalen van de sociaal-economische impact van een duurzaam afvalbeleid
De SERV zal onderzoek voeren om de sociaal-economische impact van een
duurzaam afvalbeleid te bepalen.
De resultaten zullen worden opgenomen in de Evaluatierapportage van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen in 2006.
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1

Preventie en hergebruik

Inleiding
Duurzame ontwikkeling is een centraal begrip in het milieubeleid en daarmee ook
in het afvalbeleid. Een duurzame ontwikkeling op afvalgebied betekent
vermindering van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt en een
vermindering van de milieuschadelijkheid van producten. Het ontstaan van afval
moet bij de bron worden voorkomen.
Duurzame ontwikkeling en dus ook preventie leiden tot optimaal ketenbeheer en
vermindering van het gebruik van energie. Ook het hergebruik van goederen, dat
de verlenging van de levensduur van het product garandeert, hoort bij dit hoofdstuk
omdat het tot preventie behoort in de ruime zin. In functie van de leesbaarheid van
de tekst wordt "preventie en hergebruik" soms kortweg "preventie" genoemd.
Wat is afvalpreventie?
Het is belangrijk afvalpreventie vrij strikt te definiëren, omdat bij gezinnen en
andere actoren verwarring heerst over de precieze invulling van het begrip
afvalvoorkoming, wat kan leiden tot verminderde inspanningen op het gebied van
preventie en meer nadruk legt op bijvoorbeeld selectieve inzameling en recyclage.
In dit plan wordt preventie als volgt gedefinieerd:
Afvalpreventie is het kwantitatief of kwalitatief voorkomen of verminderen van de
productie van afvalstoffen en de schadelijkheid ervan door onder andere reductie
aan de bron.
"Afval wordt voorkomen wanneer we erin slagen de hoeveelheid afval van een
entiteit (een gezin of een kmo/gemeente/instelling) te laten dalen en dit
−

Door de productie van afval door de entiteit te doen dalen;

−

En/of door het aanbod van afval aan de entiteit te doen dalen;

−

Door de milieuschadelijkheid ervan te verminderen;

−

En tegelijk het interne hergebruik van het toch ontstane afval te
maximaliseren."

Wat valt onder afvalpreventie?
Binnen deze definitie is elke maatregel aan de bron afvalpreventie.
Ook thuiscomposteren valt onder preventie, omdat hierbij het GFT- en groenafval
wordt gerecycleerd aan de bron en niet wordt aangeboden voor inzameling en
centrale verwerking.
Kwalitatieve preventie kan bij de producenten worden gestimuleerd door
instrumenten zoals de producentenverantwoordelijkheid en ecoheffingen en
ecoboni.
Wat valt niet onder afvalpreventie?
Selectieve inzameling is géén afvalpreventie, omdat het niet aan de bron wordt
hergebruikt of gerecycleerd en het afval in de afvalverwerkingsketen wordt
gebracht.
Ook de fractie textiel valt niet onder preventie maar onder selectieve inzameling,
omdat op dit moment nog zeker 50 % wordt gerecycleerd of verwijderd.
Een andere invalshoek is de beoogde bestemming van een afvalfractie. Zo wordt
zwerfvuil niet besproken bij preventie, maar wel bij selectieve inzameling, omdat
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het weggegooide afval uiteindelijk via de selectieve inzameling bij recyclage moet
terechtkomen. Hetzelfde geldt voor dierenuitwerpselen en composteerbare
verpakkingen, die we eveneens onder recyclage bespreken.
Wat valt onder hergebruik?
Hergebruik is het opnieuw aanwenden van een product en/of materialen in het
afvalstadium voor hetzelfde doel of soortgelijk doel als waarvoor zij oorspronkelijk
bestemd waren.
Het opnieuw gebruiken van verpakkingen is hergebruik, omdat de verpakkingen
niet in de afvalverwerkingsketen terechtkomen.
In sommige gevallen geeft het percentage hergebruik van een afvalfractie de
doorslag. Van de goederen die op dit moment in het kringloopcentrum
terechtkomen, wordt zo'n 75 % daadwerkelijk hergebruikt; daarom worden
kringloopcentra besproken onder preventie en hergebruik.

1.1

Strategie
Binnen het afvalbeleid krijgen preventie en hergebruik absolute prioriteit. De
taakstellingen zijn gericht op een maximale kwalitatieve en kwantitatieve preventie
en hergebruik. Een optimaal beleid betekent evenwel het samengaan van
maximale preventie met een optimale selectieve inzameling, waardoor de te
vermijden restfractie minimaal wordt.
De strategische aanpak is gestoeld op een aantal opties.
Tweesporenbeleid gericht op consument en producent/invoerder
Er wordt bewust gekozen voor een tweesporenbeleid binnen het bestaande
preventiebeleid. De consument wordt bereikt via lokale besturen, intermediairs
(zoals lokale verenigingen) en distributie. De producent/invoerder wordt bereikt via
Vlaamse instrumenten (zoals de verantwoordelijkheid van producenten), via
intermediairs (zoals beroepsfederaties) en via intergewestelijke of federale
instrumenten (zoals preventieplannen, ecoheffingen en ecoboni, productnormering
en productheffingen). Er is daarom ook nood aan overleg met het federale niveau
of met de andere gewesten voor ingrepen rond deze aspecten.
Er wordt naar gestreefd dat aanvaardingsplichten zich meer richten op duurzame
ontwikkeling en preventie. Andere instrumenten kunnen de productie van de
hoeveelheid afval per eenheid product doen dalen. Dat kunnen bijvoorbeeld
financiële stimuli, milieuheffingen of het doorrekenen van de kosten voor het
ophalen en verwerken zijn. De aanvaardingsplicht heeft onder meer tot doel de
kwaliteit en de levensduur van een product te verlengen. Door producthergebruik
te bevorderen zal ook de levensduur van producten verhogen.
Ondersteuning nieuwe initiatieven rond preventie en hergebruik
Innovatieve initiatieven op het vlak van preventie en hergebruik moeten ten volle
kansen krijgen, bijvoorbeeld de stimulering van herbruikbare verpakkingen en de
diverse projecten in verband met herbruikbare luiers. Daarbij wordt evenwel het
hele milieutraject bekeken, niet alleen het afvalstoffenaspect.
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Aandacht voor specifieke afvalstromen
Enkele specifieke afvalstoffen zijn in het bijzonder interessant voor preventie.
Hiervoor wordt het bestaande preventiebeleid aangevuld of geïntensiveerd. De
nadruk ligt op drie soorten afvalstromen:
1. Fracties die in zeer grote volumes selectief worden ingezameld, zoals
GFT/groenafval en papier, of die een hoge milieu-impact hebben, zoals eenmalig
glas (zie ook punt 3). Die zullen meer voorkomen worden, bijvoorbeeld door meer
nadruk op thuiscomposteren, stickeracties of aankoop van hervulbare
verpakkingen. Het preventiebeleid voor GFT/groenafval werkt verder met de
principes en strategieën uit het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval. De
aanvulling van dit plan bestaat er voornamelijk in dat preventie ook op selectief
ingezamelde stromen zal worden toegepast.
2. Fracties die in grote hoeveelheden worden verbrand of gestort, zoals de
plasticfractie.
3. Fracties waar de consument veel mee in aanraking komt, zoals verpakkingen.
Goede omkadering
Een succesvol preventiebeleid vraagt een doorgedreven aanpak, inspanning van
producent en consument, een goed werkend systeem van financiële beloningen en
bestraffingen, samenwerking tussen alle actoren en afstemming van de
verschillende niveaus.
Afstemmen prijzenbeleid op afvalpreventie
Een prijzenbeleid richting preventie is een cruciale factor. Milieuvriendelijke
alternatieven in het algemeen en vanuit afvalstoffenoogpunt in het bijzonder
moeten goedkoper worden dan de klassieke producten en moeten op grotere
schaal beschikbaar zijn. De invoering van onder meer ecoheffingen en ecoboni
voor drankverpakkingen zal niet alleen tot gevolg hebben dat herbruikbare
verpakkingen goedkoper zijn dan eenmalige, maar dienen eveneens een
daadwerkelijke invloed te hebben op het aankoopgedrag. Hiervoor is het
noodzakelijk dat het prijsverschil voldoende hoog is.
Ook andere activiteiten die leiden tot levensduurverlenging en hergebruik
(herstellen, renovatie, onderhoud, tweedehandsgebruik, kringloopcentra) dienen
fiscale stimuli te krijgen.
Huis-aan-huisbedelingen van milieuvriendelijke producten en verpakkingen kunnen
gestimuleerd worden. Eindverkopers spelen hier een cruciale rol.
Naast een goede prijszetting van milieuvriendelijke producten is het noodzakelijk
dat er ook een voldoende aanbod is in het algemeen en dat de producten op een
goed zichtbare plaats en op een comfortabele manier aan de consument
aangeboden worden.
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1.2

Taakstellingen 2007
Tabel 31

Taakstellingen preventie en hergebruik voor huisvuil en grofvuil volgens het
Duurzaamheidsscenario in 2007
Huisvuil

Fractie
%

Grofvuil

Ton

kg/inw

%

ton

kg/inw

Organisch afval (totaal)

19

112.086

18,2

13

71.453

11,6

Papier & Kartonafval*

11

63.376

10,3

11

1.288

0,2

Glasafval*

11

20.883

3,4

11

668

0,1

Metaalafval*

11

5.131

1

11

10.536

1,7

Kunststofafval*

11

14.506

2

11

3.127

0,5

Textiel*

11

4.909

1

11

4.785

0,8

Drankkartons*

11

1.385

0,2

-

-

-

Hygiënisch*

11

7.650

1,2

-

-

-

Hout*

-

-

-

11

29.500

4,8

AEEA*

-

-

-

28

22.819

3,7

Overige huisvuilfracties*

11

8.411

1,4

Inert afval: bouw- en
sloopafval*

11

3.023

0,5

11

54.061

8,8

Klein gevaarlijk afval*

11

1.793

0,3

-

-

-

Totaal

14

243.153

39,5

13

198.237

32,2

* t.o.v. 2000

De taakstellingen voor 2007 in dit Uitvoeringsplan zijn een concretisering van de
algemene plandoelstellingen op Vlaams niveau. In dit plan is gekozen voor het
Duurzaamheidsscenario (zie deel 3). De taakstellingen zijn procentueel
weergegeven en geven indicatief een vertaling in concrete cijfers van de resultaten
die in 2007 haalbaar moeten zijn ten opzichte van de situatie in 2000.
Cijfers over preventie zijn moeilijk te verkrijgen, omdat er weinig meetinstrumenten
voorhanden zijn. Daarom concentreren de taakstellingen zich op beleidsaspecten
die op dit moment wel meetbaar zijn. Daaronder vallen niet alleen kwantitatieve,
maar ook kwalitatieve indicatoren, die een beeld geven van de preventieinspanningen. Onder kwalitatieve indicatoren (cfr. Actie 45) wordt bijvoorbeeld
verstaan het aantal compostmeesters, het aantal stickers tegen reclamedrukwerk
op de brievenbussen,…
Geen toename van het afvalaanbod
Op basis van de bevolkingsgroei en het bestedingspatroon is een prognose van de
afvalgroei mogelijk. In 1999-2000 steeg het aanbod huishoudelijk afval procentueel
minder sterk dan het bestedingspatroon en de bevolkingsgroei zouden doen
verwachten (0,3 % minder). Deze tendens moet worden voortgezet naar een
streefcijfer van 2 % minder per jaar zodat het afvalaanbod niet meer toeneemt.
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GFT- en groenafval
Omtrent GFT- en groenafval is in het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval
het preventiebeleid uitgestippeld. De principes en strategie blijven behouden, maar
worden voor dit plan verder uitgediept. Meer ondersteuning van compostmeesters
en actieve thuiscomposteerders moet ervoor zorgen dat de huidige resultaten nog
worden verbeterd.
GFT- en groenafval moet zoveel mogelijk aan de bron worden voorkomen, door
middel van bijvoorbeeld afvalarm tuinieren. Daarna ligt de nadruk op een maximaal
eigen hergebruik via bijvoorbeeld het houden van kippen (onder bepaalde
voorwaarden, zie Actie 6) of het thuiscomposteren.
Tabel 32

Taakstellingen preventie organisch afval in 2007

Percentage van de bevolking die aan preventie van alle organisch afval doet
Vlaams niveau

40

GFT-gemeenten

36

Groengemeenten

46

Steden > 50.000 inwoners*

25

*In de stedelijke rand(gemeenten) worden dezelfde taakstellingen gehaald als in resp. GFT- en
groengemeenten.

Het aantal inwoners dat aan preventie van organisch afval doet via
thuiscompostering, kippen houden,... is een goed meetbare indicator. De
taakstelling is om te bereiken dat in 2007 40 % van de bevolking actief aan
preventie van alle organisch afval doet of 80 % van de bevolking die aan preventie
van de helft van zijn organisch afval doet. Het verschil in taakstelling tussen GFTen groengemeenten wordt vooropgezet om de groengemeenten aan te zetten tot
een grote inhaalbeweging op het vlak van preventie van organisch afval. Het
bereiken van deze taakstelling evenals de kwaliteit van het thuiscomposteren
verbeteren, zal veel inspanningen vragen. Via de inzet van o.m. compostmeesters,
sensibilisering, informatie en ondersteuning wordt beoogd dat niet te veel inwoners
afhaken, en dat per inwoner die toch afhaakt, een andere inwoner over de streep
wordt gehaald. Gelet op het belang van de compostmeesters wordt als
richtinggevende doelstelling bij de uitvoering van het preventiebeleid vooropgezet
om per intergemeentelijk samenwerkingsverband 6 actieve compostmeesters per
10.000 inwoners te hebben vanaf 2004.
De selectieve inzameling van GFT- en groenafval draagt in belangrijke mate bij tot
de reductie van de hoeveelheid restafval. Er moet echter worden voorkomen dat
de ingezamelde hoeveelheden te zeer toenemen. Een mogelijkheid om preventie
te stimuleren, is de invoering van diftar op GFT- en groenafval.
Het effect van diftar op enerzijds groenafval en anderzijds GFT-afval is
verschillend. Voor groenafval gaan we ervan uit dat de hoeveelheid die minder
wordt ingezameld door diftar volledig naar preventie gaat. Diftar op GFT-afval
daarentegen zal leiden tot een verhoging van de selectief ingezamelde
hoeveelheid groenafval, maar moet ook leiden tot een verhoging van preventie. Er
wordt vanuit gegaan dat 60 % van de hoeveelheid GFT-afval die niet voor de
selectieve inzameling wordt aangeboden werkelijk naar preventie gaat en dat de
overige 40 % terug te vinden is in de selectieve inzameling van groenafval.
Papier- en kartonafval
Tegen 31.12.2003 moet de producent/invoerder van gratis regionale pers, nietgeadresseerde gratis publicaties en/of niet-geadresseerd reclamedrukwerk een
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reductie van de effectieve oplage van 16 % in gewicht realiseren ten opzichte van
de oplage in 1999. Afspraken met bedelers, sensibilisering van de bevolking,
monitoring en handhaving van stickers op brievenbussen moeten de papierberg
verkleinen.
Tegen het einde van de planperiode moet 5 % van de bevolking geadresseerd
reclamedrukwerk weigeren. Eind 2001 bedroeg dit slechts 0,4 % van de gezinnen.
Tabel 33

Taakstellingen preventie papierafval

Preventie papierafval
31.12.2003

16 % reductie van oplage regionale pers en nietgeadresseerde reclamedrukwerk (t.o.v. 1999)

2007

5 % van de bevolking weigert geadresseerd
reclamedrukwerk

Maatregelen om de doelstellingen te bereiken worden uitgewerkt in overleg met de
sector.
Verpakkingen
Er moet gestreefd worden naar een stijging van het marktaandeel van herbruikbare
verpakkingen ten opzichte van 2000.
Tabel 34

Taakstellingen preventie en hergebruik verpakkingen in 2007

Preventie en hergebruik verpakkingen
Reductie en hergebruik
verpakkingen

2%

Reductie en hergebruik
drankverpakkingen

20 % (t.o.v. 2000)

Bij de drankverpakkingen moet ernaar gestreefd worden om tegen het einde van
de planperiode ten opzichte van 2000 globaal minstens 20 % (gewicht) eenmalige
verpakkingen te vervangen door herbruikbare verpakkingen onder impuls van
onder meer ecoheffingen en ecoboni, een aanpassing van het
samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval en andere stimulerende maatregelen. Het betekent dat in 2007
t.o.v. 2000 in totaal minstens 11 % (cfr. Tabel 31) van alle wegwerpverpakkingen
vervangen is door herbruikbare verpakkingen of volledig wordt voorkomen. In
functie van de aard van de verpakte drank, de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften en de specifieke (internationale) marktsituatie van
sommige sectoren zal de reductie van de eenmalige drankverpakkingen sterk
verschillen van sector tot sector. De resultaten van de invoering van ecoboni en
ecoheffingen voor drankverpakkingen worden van nabij opgevolgd. Overbodige
primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen moeten in principe 100 %
voorkomen worden.
Maatregelen om de doelstellingen nauwkeuriger te definiëren en te bereiken,
dienen te worden uitgewerkt in overleg met de sector.
Kringloopcentra
In 2000 brengen kringloopcentra 2,5 kg herbruikbare goederen per inwoner
opnieuw in omloop. Zij moeten hun prestaties kunnen optrekken tot een
hergebruikresultaat van 5 kg per inwoner per jaar tegen het einde van de
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planperiode. Daardoor zal de hoeveelheid herbruikbaar materiaal uit het grofvuil
minstens gehalveerd worden.
Tabel 35

Taakstellingen kringloopcentra in 2007

Kringloopcentra
Hergebruik

5 kg / inwoner / jaar

Luiers
Preventie van luiers moet gestimuleerd worden door het gebruik van lichtere
materialen en een toename van het gebruik van herbruikbare luiers ten koste van
wegwerpluiers. Begeleidingsmaatregelen om het comfort van de ouders te
verzekeren moeten worden voorzien.
Tabel 36

Taakstelling preventie en hergebruik luiers in 2007

Luiers
Reductie gewicht en
hergebruik

2%

AEEA
Minstens 10 % (van 2 % in 2003 naar 10 % in 2007) van alle theoretisch
afgedankte elektrische en elektronische apparaten dient onder andere via het
project herstelarbeid door de kringloopcentra en door andere actoren opnieuw
verkocht te worden. Dit percentage kan ook mee bereikt worden door preventie
aan de bron door producenten en invoerders. Bij de afzet van de herbruikbare
AEEA wordt niet enkel de binnenlandse markt vooropgesteld. Onder strikt
gecontroleerde voorwaarden kan ook export van herbruikbare AEEA gebeuren,
zoals bijvoorbeeld nu al het geval is voor tweedehands voertuigen.
Tabel 37

Taakstelling preventie en hergebruik AEEA in 2007

AEEA
Preventie en hergebruik

10 %

Overige afvalstoffen
Brongerichte maatregelen, sensibilisering rond milieuvriendelijke producten en
aanvaardingsplichten moeten leiden tot het op de markt brengen van kwalitatievere
producten met een langere levensduur. Daardoor zullen ook in de overige
afvalstoffencategorieën zoals bijvoorbeeld textiel, KGA, meubelen en
bouwmaterialen de preventietaakstellingen gehaald worden.
Tabel 38

Taaksteling preventie en hergebruik overige afvalstoffen

Overige afvalstoffen
Preventie

2 % (groei)
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1.3

Acties

1.3.1

Preventie via de consument

1.3.1.1

Fractiegebonden acties

Actie 5

Preventieacties algemeen
De afvalproblematiek is uitermate sterk afhankelijk van factoren zoals
consumentengedrag, productontwikkeling, materiaalontwikkeling… Het is dan ook
belangrijk dat tijdens de planperiode kan ingespeeld worden op wijzigende
omstandigheden en nieuwe acties rond preventie en hergebruik kunnen geïnitieerd
worden wanneer er opportuniteiten blijken te zijn.
Daarom worden de ontwikkelingen in de markt, de onderzoeksresultaten, het
gedrag van de consumenten, nauwlettend opgevolgd en worden, indien nodig,
nieuwe preventieacties opgezet. Alle nieuwe initiatieven worden op hun waarde,
nut en input beoordeeld. Desgevallend worden ze door het Vlaamse Gewest
(financieel) ondersteund in een proefproject met het oog op implementatie in heel
Vlaanderen. De opleiding voor productontwikkelaars moet de nodige aandacht
hebben voor de milieuaspecten bij het ontwerpen van een product.
Er moet onderzocht worden hoe producten uit inbeslagnames, bij overproductie of
bij productie met kleine productiefouten, uit overstocks alsnog kunnen hergebruikt
worden. Momenteel worden dergelijke goederen vernietigd, wat een verspilling van
grondstoffen betekent.
GFT- en groenafval
Het beleid van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval wordt voortgezet
(compostmeesters, vrijwilligerswerk ondersteunen, kwaliteit thuiscomposteren
bewaken...).
Aanvullend op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval worden bijkomende
acties voorgesteld.

Actie 6

Promoten preventie van GFT- en groenafval bij particulieren
Particulieren kunnen aangezet worden tot een maximale afvalpreventie door ze op
de hoogte te brengen van de principes van afvalarm tuinieren, kringlooptuinen en
ecologisch tuinbeheer. Er dient gestreefd te worden naar een gesloten, en bij
voorkeur korte, mineralen- en koolstofkringloop, waarbij het GFT- en groenafval
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (als compost) opnieuw kan worden
gebruikt. Het kwaliteitsaspect is daarbij van cruciaal belang. Maar vooral door bij
de aanleg van de tuin rekening te houden met het toekomstig beheer en de eraan
gekoppelde afvalproductie, kan afval aan de bron worden vermeden.
Particulieren kunnen overtuigd worden om de hoeveelheid GFT- en groenafval
maximaal te beperken. Blijvende ondersteuning via onder meer de Vlaamse
overheid en de gemeenten enerzijds en begeleiding via onder meer de
compostmeesters anderzijds zijn essentieel, naast de nodige media-aandacht. De
diverse preventieprojecten worden bij voorkeur gekaderd in een overkoepelend
integraal preventieplan, zodat de projecten niet naast elkaar bestaan, maar
complementair worden opgevat.
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Kippen kunnen een belangrijk onderdeel van de ecologische tuinen uitmaken. Als
afvalverwerkers dragen ze een belangrijk steentje bij. Kippenprojecten die door
gemeenten en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden opgezet
moeten op voorhand grondig worden bestudeerd en voorbereid, opdat andere
aspecten zoals dierenwelzijn en -gezondheid niet uit het oog worden verloren.
Actie 7

Promoten van afvalarm tuinieren via aanpak tuinarchitecten/tuinaannemers
en via tuincentra
De beroepsgroepen tuinarchitecten en tuinaannemers zijn zeer belangrijke kanalen
bij het promoten van afvalarm tuinieren. Zij hebben immers de daadwerkelijke
contacten met de klanten bij aanleg en onderhoud van de tuin, en genieten een
grote geloofwaardigheid in de materie. Zij dienen dan ook overtuigd te worden van
enerzijds het belang van het beperken van groenafval en anderzijds het belang
van hun rol in deze doelstelling.
Zij dienen gesensibiliseerd te worden rond aspecten zoals beperken van gazon,
gebruik van minder snel groeiende grassen en planten, keuze van de beplanting in
functie van de nodige snoei, inzetten van bodembedekkers… In de
tuinbouwscholen wordt hier al aandacht aan besteed.
Tuincentra kunnen zowel via hun productaanbod als via de bijhorende gevoerde
communicatie aandacht geven aan de mogelijkheden rond afvalarm tuinieren.
Hiertoe wordt met de betrokken sectoren een overleg opgestart, en worden de
betrokken beroepsgroepen benaderd. Ook de tuinbouwscholen vormen een
belangrijk aanspreekpunt. Rond afvalarme tuinen wordt een praktische brochure
aangemaakt voor het grote publiek met praktische tips, voorbeeldprojecten, nuttige
adressen.
Daarnaast verdient het aanbeveling de afvalverwerkingsmethoden in de sector van
tuinarchitecten/tuinaannemers te onderzoeken.

Actie 8

Thuiscomposteren van GFT- en groenafval
Voor het thuiscomposteren dient de focus te liggen op de perceptie dat
thuiscomposteren gemakkelijk is, goed en milieuvriendelijk en als belangrijk
voordeel heeft dat er goede, kwaliteitsvolle compost wordt geproduceerd. Het is
belangrijk dat de particulieren alle instrumenten aangereikt krijgen om op een
kwaliteitsvolle manier thuis te composteren.
Een actieve compostmeesterwerking draagt in belangrijke mate bij tot het
overhalen van de burgers om aan thuiscomposteren te gaan doen. Een belangrijke
rol is weggelegd voor de Cel Thuiscomposteren van VLACO die compostmeesters
blijft opleiden en bijscholen, en gemeenten/intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden begeleidt bij het uitbouwen van een goede
compostmeesterwerking en -begeleiding.
In het najaar van 2002 test VLACO de mogelijkheid om compostcursussen te
organiseren voor een breder publiek, met name de mensen die hoofdzakelijk
geïnteresseerd zijn in de technieken van het thuiscomposteren, in een pilootproject
binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband IOK. Uit de deelnemers aan
deze cursussen zouden dan enthousiaste compostmeesters geselecteerd kunnen
worden, die bereid zijn een bepaald engagement aan te gaan en die een
aanvullende compostmeesteropleiding krijgen, waarin meer ruimte vrij komt voor
andere vormen van preventie van organisch-biologisch afval. Het idee is dat een
"betere voorselectie" van compostmeesters uit een brede groep van
geïnteresseerden in het thuiscomposteren het aantal actief blijvende
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compostmeesters zal doen toenemen. Dit proefproject zal worden geëvalueerd
eind 2002-2003.
De preventiewerking van de Cel Thuiscomposteren van VLACO wordt in de
breedte uitgebreid door meer aandacht te besteden aan de coaching van
compostmeesterbegeleiders (veelal gemeentelijke of intergemeentelijke
ambtenaren). Een goede compostmeesterwerking hangt immers af zowel van de
gemeente/het intergemeentelijk samenwerkingsverband als van de
compostmeesters zelf. Door gemeenten de basisprincipes van de
vrijwilligersbegeleiding bij te brengen, wil VLACO de inspanningen van gemeenten
en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake compostmeesters verder
gaan optimaliseren en professionaliseren.
Tuinaannemers en tuinarchitecten bekleden de ideale positie om de principes en
voordelen van thuiscomposteren aan consumenten en overheden over te brengen.
Bij de inrichting van de tuin dient er immers al plaats te worden voorzien voor een
composthoop, -bak of -vat.
Preventie van GFT- en groenafval in verstedelijkte centra is niet evident.
Plaatsgebrek is meestal de hoofdoorzaak. Wormenbakken bieden een mogelijke
oplossing, maar de wormencompostering is een vrij gevoelig proces, dat zeer
nauwkeurig en met veel geduld moet worden opgevolgd.
De kwaliteit van de thuis geproduceerde compost dient door de OVAM verder te
worden opgevolgd.
Actie 9

Preventie GFT- en groenafval: voorbeeldfunctie van de overheid
In de sensibilisering van de particulieren rond preventie van GFT- en groenafval, is
een belangrijke rol weggelegd voor de voorbeeldfunctie van de overheid, zowel op
niveau van de gemeente, de provincie als het gewest.
Dit kan door de preventie van groenafval bij aanleg en onderhoud van het
openbaar groen: beperken van grashoeveelheden, gebruik van bodembedekkers,
keuze van beplanting in functie van groei en snoei, ecologisch groen- en
bermbeheer… Ook bij de aanleg en het onderhoud van het openbare groen en de
bermen dient aandacht geschonken te worden aan het preventieprincipe. Voor de
bermen is het bermbeheersplan het ideale instrument om planmatig een
ecologisch bermbeheer in te voeren.
In juni 2001 ging een overlegstructuur met de betrokken organisaties inzake
ecologisch groen van start. VLACO vervult hierin een trekkende rol. Het platform
streeft naar een uniformiteit en afstemming van de communicatie rond ecologisch
tuin- en groenbeheer en heeft een belangrijke taak te vervullen, aangezien er
vanuit meerdere beleidsinstanties initiatieven worden genomen om het ecologisch
groen te stimuleren.
Belangrijk hierbij is dat de preventieaanpak ook voldoende naar de bevolking wordt
gecommuniceerd zodat de voorbeeldfunctie ten volle kan worden benut.

Actie 10

Papier- en kartonafval: voorkomen drukwerk
In het kader van nieuwe MBO’s dient de sector voor 100 % verantwoordelijk te
worden gesteld voor de kosten voor de inzameling en verwerking van papierafval
dat door de betrokken uitgevers op de markt werd gebracht.
In opvolging van de overeenkomsten met de sector rond de reductie van de
oplagen worden door uitgevers van reclamedrukwerk en gratis regionale pers
minstens jaarlijks concrete afspraken gemaakt met de Belgische Distributiedienst
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en de Post, met de bedoeling het aantal stickers op brievenbussen te kennen en
de oplage van de drukwerken hierop af te stemmen. In principe moeten de ja/nee,
nee/nee stickers altijd gerespecteerd worden door BD en De Post. Hiervoor zullen
de nodige initiatieven worden genomen. Continu moet worden gezocht naar
nieuwe mogelijkheden om de groei van reclamedrukwerk in te dijken.
Actie 11

Papier- en kartonafval: promoten Robinson-lijst of equivalent systeem
Het Belgisch Direct Marketing Verbond nam het initiatief tot het aanleggen van een
Robinson-lijst die het consumenten die dit wensen mogelijk maakt minder
geadresseerd reclamedrukwerk te ontvangen.
Binnen heel wat sensibiliseringsprojecten wordt deze Robinson-lijst al
bekendgemaakt en aanbevolen om de hoeveelheid ongewenst papier te
verminderen.
Een ruimere bekendmaking van de Robinson-lijst moet zorgen voor een stijgend
aantal inwoners genoteerd op deze lijst. Er moet ook voor worden gezorgd dat
deze lijst wordt gerespecteerd. Een equivalent systeem wordt opgezet voor
ongewenste faxen.

Actie 12

Papier- en kartonafval: proefproject rond positieve sticker voor
reclamedrukwerk/gratis regionale pers
Op dit moment moeten mensen die geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen
ontvangen een sticker met die boodschap op hun brievenbus plakken. Het verlangt
dus een specifieke actie van de burger om reclamedrukwerk/gratis regionale pers
uit zijn brievenbus te weren. Via een proefproject kan men het effect van een
positieve sticker testen, dit wil zeggen: alleen de mensen mét een sticker op hun
brievenbus ontvangen ongeadresseerd reclamedrukwerk/gratis regionale pers. Wie
graag drukwerk/gratis regionale pers ontvangt, moet dus daarvoor een sticker op
zijn brievenbus kleven. Bij succes van het proefproject wordt het systeem van de
positieve sticker uitgebreid naar heel Vlaanderen.
Deze actie kan worden gecombineerd met een aangepast distributiesysteem van
reclamedrukwerk/gratis regionale pers. Reclamedrukwerk kan bijvoorbeeld op
bepaalde plaatsen worden gecentraliseerd en aangeboden aan de
geïnteresseerde burgers.

Actie 13

Reclamedrukwerk: verpakkingsafval
In overleg met de betrokken sectoren worden preventieve acties uitgewerkt waarbij
ernaar gestreefd wordt dat dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften en
periodieken, gratis regionale pers en gratis publicaties, telefoongidsen en
faxgidsen, reclamedrukwerk en ander drukwerk
−

Geen voorwerpen bevatten die bestaan uit andere materialen dan papier of
karton;

−

Niet verpakt worden in kunststofverpakkingen;

−

Gedrukt zijn met milieuvriendelijke inkten en gelijmd met milieuvriendelijke
lijmen;

−

Tenzij onmogelijk op basis van technische eisen, een minimumpercentage van
40 % aan gerecycleerd papier bevatten.

De producenten/invoerders van telefoongidsen en faxgidsen stellen de inhoud van
hun publicaties gratis ter beschikking via internet.
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Actie 14

Stimuleren van duurzame producten
Het gebruik van brooddozen, winkelboxen, linnen draagtassen, hervulbare bekers,
verteerbare biopotten voor planten… voorkomt heel wat eenmalig
verpakkingsmateriaal zoals aluminiumfolie, plastic of papieren winkelzakjes, plastic
bloempotjes.
Het gebruik van wegwerpbekers op evenementen is een hardnekkige kwaal. Het
principe "de vervuiler betaalt" moet worden toegepast op sponsors en brouwerijen.
Lokale overheden moeten worden gestimuleerd om een verbod op het gebruik van
wegwerpbekers in hun politiereglement op te nemen.
Jaarlijks worden er miljoenen wegwerpbatterijen verbruikt. Nochtans bestaan er
herlaadbare batterijen die tot duizendmaal hergebruikt kunnen worden. De
consument moet worden aangemoedigd om in eerste instantie toestellen te kopen
waarvoor geen (wegwerp)batterijen nodig zijn en in tweede instantie herlaadbare
batterijen te gebruiken.
Consumenten moeten aangemoedigd worden tot het gebruik van deze duurzame
goederen. De producenten/distributeurs moeten gestimuleerd worden om langere
garantieperiodes bij de aanschaf van producten te geven. Er moeten, in overleg
met het federale niveau, verboden worden ingesteld op het gebruik van onderdelen
in apparaten, goederen en producten, die bewust een korte levensduur hebben.
Werkgevers, scholen, winkelketens, handelaars, lokale besturen, tuincentra en
anderen moeten gestimuleerd worden tot het aanbieden of het gebruik van
duurzame goederen.

1.3.1.2

Doelgroepgerichte acties

Actie 15

Bewustzijn van de gezinnen verhogen
Gezinnen moeten zich meer bewust worden van het probleem afvalpreventie.
Daarom moet ervoor gezorgd worden dat zoveel mogelijk consumenten het
verschil kennen tussen afval voorkomen en afval sorteren. Gezinnen kunnen
aangezet worden tot een reële gedragsverandering door het aanreiken van
concrete tips en instrumenten, in het bijzonder een zelftest, waarmee ze zelf de
kosten van hun afvalverwerking kunnen berekenen. Door middel van dergelijke
zelftest kan het begrip preventie binnen een gezin tastbaar en hanteerbaar
gemaakt worden. Er worden ook alternatieven aangereikt waarmee de afvalkosten
naar beneden kunnen gehaald worden.
Sociaal-culturele verenigingen kunnen dienen voor het creëren van een draagvlak.
Dankzij allerlei initiatieven rond preventie en hergebruik krijgen gezinnen
mogelijkheden aangereikt voor een milieuvriendelijker gedrag.
Om het effect van sensibiliseringscampagnes en andere acties te meten, moeten
deze continu worden geëvalueerd en onderzocht.

Actie 16

Educatieve werking via scholen
Het is belangrijk schooldirecties, scholieren, studenten en ouders van
schoolgaande jeugd te overtuigen maximaal aan afvalpreventie te doen door
projecten en lessen rond afvalpreventie op school te stimuleren, afvalpreventie
meer te integreren in bestaande leerplannen en de drempel tot het nemen van
maatregelen te verlagen. Het is nuttig te onderzoeken of afvalpreventie geen
nadrukkelijker plaats kan krijgen in de leerstof. Directies, leerkrachten en
projectleiders dienen te beschikken over de nodige materialen en begeleiding.
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Naast afvalvoorkoming moet het maximaal deelnemen aan een optimale selectieve
inzameling aan bod komen.
Actie 17

Coördinatie van de acties naar de scholen
Scholen weten vaak niet meer welke boodschap ze moeten brengen of welk
gedrag ze moeten stimuleren, omdat ze vanuit verschillende hoeken worden
benaderd.
Daarom moet het beleid naar de scholen worden afgestemd op de
duurzaamheidsprincipes, zoals in de Inleiding verwoord, waarvoor in het
afvalstoffenbeleid wordt gekozen. Afvalpreventie en selectieve inzameling
verdienen de meeste aandacht.
Scholen hebben nood aan objectieve informatie over allerhande schoolproducten
gaande van drank, papierwaren, schrijfgerief tot onderhoudsproducten. Omdat het
voor scholen niet evident is om zelf op zoek te gaan naar de meest
milieuvriendelijke producten wordt een schoolkoopwijzer verder uitgebouwd. De
schoolkoopwijzer bevat zoveel mogelijk informatie over milieuvriendelijke
producten. Scholen vinden op die manier alle nodige informatie gecentraliseerd op
één website.
De verschillende organisaties die de scholen benaderen, moeten hun boodschap
aanpassen aan deze principes en voorafgaand aan hun acties naar de scholen
consequent rapporteren aan de OVAM. Indien deze acties niet passen binnen de
duurzaamheidsprincipes, dan zou er een middel moeten zijn om die acties te
verhinderen en/of financieel te ontmoedigen.
Deze actie wordt eveneens benaderd vanuit de cel NME (Natuur- en MilieuEducatie) van AMINAL (zoals in de inleiding van dit deel verwoord), omdat dit
probleempunt niet alleen geldt voor afval, maar ook voor andere milieuonderwerpen.

Actie 18

Extra aandacht voor scholieren van 15 tot 18 jaar
Scholieren tussen 15 en 18 jaar zijn een moeilijk te motiveren doelgroep en
verdienen extra aandacht. Dit kunnen we op twee manieren verwezenlijken.
De eerste aanpak benadert rechtstreeks de schooldirecties, omdat het onderwijs
een breder draagvlak voor preventie biedt. De scholen hebben immers invloed op
de vorming van de toekomstige burger en bovendien kunnen zij via de jongere een
grotere doelgroep van ouders, familie en kennissen bereiken.
De tweede aanpak richt zich op intermediairs, zoals de Gezinsbond, ouders,
sociaal-culturele verenigingen of NME, en wil zo onrechtstreeks invloed uitoefenen
op de doelgroep van jongeren.

Actie 19

Promoten afvalpreventie op evenementen
Er is nood aan maatregelen die afvalpreventie op evenementen stimuleren. Deze
maatregelen situeren zich op verschillende niveaus, maar het is duidelijk dat de
gemeenten en de organisatoren van evenementen hier belangrijke partners zijn.
Gemeenten zijn immers het beste geplaatst om een beeld te hebben van de
evenementen die op hun grondgebied plaatsvinden. Voor het vergunnen van een
inrichting of het afsluiten van een openbare weg heeft een organisator immers
steeds contact met de gemeente.
Op evenementen moet afvalvoorkoming altijd gecombineerd worden met
selectieve inzameling. Bezoekers aan evenementen brengen immers steeds
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allerlei producten mee en zullen altijd ter plekke afval achterlaten. Een afvalarm
evenement begint als een proper evenement. De organisator kan ook grote invloed
hebben op de afvalberg, door –naast selectieve inzameling- maatregelen te
nemen, waardoor er tijdens het evenement zelf geen zaken worden verkocht of
verdeeld die op korte termijn op de afvalberg belanden. Een goede communicatie
vooraf zorgt ervoor dat de bezoekers op de hoogte zijn van de afvalmaatregelen
op het evenement.
Er kan aan verschillende maatregelen worden gedacht: het vermijden van uit te
delen folders, strooibriefjes, gadgets en andere wegwerpartikelen, het stimuleren
van het gebruik van herbruikbare bekers… Op basis van een studie zal de
Vlaamse overheid aangeven welke mix van maatregelen het beste geschikt is om
afvalpreventie meer ingang te doen vinden op evenementen.
Bij de aanpak van afval op evenementen nemen de brouwers die dranken leveren
voor het evenement een belangrijke plaats is. Zij moeten meer aangespoord
worden om mee te werken aan de afvalpreventiemaatregelen. Hierbij kan worden
gedacht aan: afspraken met brouwers, een convenant tussen de OVAM en
organisatoren van duurzame evenementen, het promoten van een model
gemeentelijk politiereglement in verband met duurzame feesten, het toepassen
van het principe "de vervuiler betaalt" waarbij de organisatoren alle afvalkosten
moeten betalen, enz. Het gewest treedt hierbij stimulerend op door bijvoorbeeld
het verlenen van subsidies voor herbruikbare bekers, spoelinstallaties...
Actie 20

Onderbouwen preventie-initiatieven via STIP
Doelgroepen van het beleid rond afvalpreventie moeten beschikken over de nodige
informatie opdat zij de verwachte gedragswijzigingen met kennis van zaken
kunnen doorvoeren. Met het oog op de noodzakelijke ondersteuning van
intermediairs, is STIP sinds 2000 actief op dit terrein. Verdere versterking van de
werking van STIP is gewenst. Hiertoe vond in 2002 een evaluatie plaats.
Het is de taak van dit steunpunt om kennis te verzamelen en te ontsluiten. In de
toekomst wordt meer nadruk gelegd op het gebruiksklaar maken van de informatie,
en op afstemming met actuele behoeftes. STIP heeft ook de bedoeling de vraag
naar duurzame en milieuvriendelijke producten te stimuleren. Op regelmatige basis
zal STIP workshops en studiedagen inrichten rond bepaalde preventiethema’s. Het
resultaat van elke workshop moet gebundeld worden in een handleiding of
werkdocument dat de actoren op het terrein volledig informeert over het in te zetten
preventie-item. Via de studiedagen wordt informatie op grote schaal verspreid. De
workshops dragen ook bij tot netwerking, zodat lokale besturen en verenigingen
van elkaar kunnen leren en samenwerking kan ontstaan. De intermediairs krijgen
ook de gelegenheid ervaringen en vaststellingen terug te koppelen naar de
beleidsinstanties.

Actie 21

VLACO als centraal steunpunt voor organisch-biologisch afval
In het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval is als actie opgenomen dat
VLACO op het vlak van organisch-biologisch afval een voortrekkersrol vervult, via
een integrale afvalbenadering. Preventie van GFT- en groenafval wordt steeds
belangrijker. Het organisch-biologisch afval is één van de belangrijkste fracties uit
het huishoudelijk afval én bovendien de fractie waarmee op gewichtsbasis de
beste resultaten kunnen worden behaald. Het gaat niet enkel meer over
thuiscomposteren, maar bijvoorbeeld ook over kippenprojecten en ecologisch
groen. De activiteiten van VLACO worden in de breedte uitgebreid en omvatten
ook deze nieuwe preventieprojecten.
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VLACO bouwt als steunpunt voor organisch-biologisch afval zijn kennis, ervaring
en contacten met de doelgroepen verder uit. VLACO staat ook in voor de
organisatie van workshops en studiedagen (zoals besproken in Actie 20).

1.3.2

Preventie via de producent/distributeur naar de consument

Actie 22

Ondersteunen initiatieven rond afvalarm winkelen
Op initiatief van talrijke gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden worden herbruikbare tassen in natuurlijke materialen
verdeeld of verkocht die de plastic zakjes moeten vervangen. Rond afvalarm
winkelen groeien ook andere initiatieven zoals het promoten van het meenemen
naar de slager van eigen herbruikbare doosjes voor beleg, spaaracties die de
consument belonen bij afvalarme aankopen en infofolders met bekendmaking van
de handelaars die aandacht geven aan afvalpreventie bij het winkelen.
Zowel het Vlaamse Gewest als de provincies kunnen dergelijke acties
ondersteunen via projectsteun of via het subsidiebesluit.

Actie 23

Ondersteunen afvalpreventie via eindverkopers
Op basis van een studie over milieuvriendelijk consumeren die in 2003 wordt
afgerond, kan intensief informatie worden verspreid over milieuvriendelijke
producten.
Via de eindverkopers kunnen afvalarme en/of milieuvriendelijke producten
gepromoot worden ten nadele van de afvalrijke en milieuschadelijke producten,
rekening houdend met de vrije economie en de federale productnormering. Dat wil
zeggen producten met weinig verpakkingen en met een enkelvoudige, gemakkelijk
recycleerbare samenstelling. Zo kan het aanbod en de verkoop van dit soort
producten stijgen. Hierbij komen in aanmerking: drankverpakkingen,
schoolmaterialen en andere productgroepen. Ook de mogelijkheid van huis-aanhuisverkoop van afvalarme producten is het onderzoeken waard. Dit geldt
evenzeer voor milieuvriendelijke producten.
De mogelijkheid moet onderzocht worden om onder meer adverteerders te
verplichten bij advertenties melding te maken van de milieuvriendelijkheid van het
product en welk verduurzamingsmiddel er werd gebruikt (al dan niet met zware
metalen), zodat de consument een keuze kan maken op basis van dit criterium.
Samen met FEDIS en andere organisaties, evenals met de IVC, zal bekeken
worden hoe de milieuvriendelijke verpakkingen het beste kunnen gepromoot
worden: retour, bulk, minder schadelijke verpakkingen, solventvrije verpakkingen,...
Er wordt ook onderzocht hoe aan nieuwe of grondig te renoveren handelszaken
een verplichting kan worden opgelegd om voldoende ruimte te voorzien voor de
terugname van hervulbare (drank)verpakkingen.

Actie 24

Preventie van bedrijfsafval op kruissnelheid brengen o.m. via Presti
Van de bedrijven wordt verwacht dat ze even grote preventie-inspanningen doen
als de huishoudens. Het Uitvoeringsplan KMO-afval zorgt voor de verdere
concretisering, ondersteuning en opvolging.
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1.3.3

Preventie bij de producent
Zoals aangegeven in de inleiding (zie "Afbakening afvalstromen") maakt preventie
van bedrijfsafval geen deel uit van dit plan.

1.3.4

Hergebruik

Actie 25

Drankverpakkingen: ondersteunen actie rond herbruikbare verpakkingen
In een proefproject in Zonhoven, dat loopt sinds 01.10.2001, krijgen alle gezinnen
een chipkaart waarop ze punten verzamelen bij de aankoop van drank in
retourflessen. De punten geven recht op een subsidie. Het project is een
organisatie van het intergemeentelijk samenwerkingsverband REGIONALE
MILIEUZORG en de gemeente Zonhoven, de OVAM, Unizo en de Bond Beter
Leefmilieu.
Op basis van de ervaring en op basis van de kosten-batenanalyses uit dit en
andere projecten kan het gebruik van herbruikbare verpakkingen in heel
Vlaanderen gestimuleerd worden. Bovendien kan worden onderzocht hoe deze
chipkaart kan worden omgevormd tot een duurzaamheidskaart voor de aankoop
van milieuvriendelijke producten in het algemeen.

Actie 26

Ondersteunen kringloopcentra
Er wordt gestreefd naar een geleidelijke verzelfstandiging van de kringloopcentra.
Het is de bedoeling dat kringloopcentra op termijn autonoom kunnen werken zodat
ze ook zonder milieusubsidies van het gewest kunnen blijven voortbestaan. Daarbij
is een degelijke opleiding van het personeel en een verdere professionalisering
van de bedrijfsvoering essentieel. Het is noodzakelijk de financieringsproblemen
van personeel, roerende en onroerende goederen van kringloopcentra aan te
pakken.
Herstelarbeid door kringloopwinkels moet worden bevorderd. Vooral voor het
herstellen van houten meubilair, dat 24 % van het grofvuil uitmaakt, en AEEA dient
de kringloopsector mogelijkheden en ondersteuning te krijgen om
herstelactiviteiten op te zetten. Hiervoor wordt geïnvesteerd in een netwerk van
zogenaamde hergebruikcentra: gespecialiseerde werkplaatsen waar nazicht,
testen en herstellen op een grotere schaal worden aangepakt. Verder moet het
project herstelarbeid ten volle tot ontplooiing gebracht worden en moeten mogelijke
hinderpalen in het kader van de aanvaardingsplicht AEEA worden weggewerkt.
Het hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparaten moet op
een brede schaal communicatief ondersteund worden. De kringloopcentra en
hergebruikcentra ontwikkelen daartoe een kwaliteitslabel "Revisie" dat naar de
bevolking door uitgebreide communicatieve acties wordt bekendgemaakt.
Kringloopwinkels moeten gemeengoed worden en in de eerste plaats
geassocieerd worden met hergebruik van goederen. Om deze
levensduurverlenging van goederen maximaal te garanderen kunnen
kringloopcentra andere activiteiten ontwikkelen dan enkel inzamelen, eventueel
herstellen en verkopen van herbruikbare goederen. Kringloopcentra die hierdoor
ruimere inzamel- en sorteeractiviteiten ontplooien, dienen rekening te houden met
alle wettelijke bepalingen. De wetgeving mag echter het hergebruik niet
bemoeilijken en vraagt aanpassingen.
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Doelstelling is de gecoördineerde uitbouw van de kringloopsector, zodat het hele
Vlaamse grondgebied wordt bediend door professioneel werkende kringloopcentra.
Dat betekent onder andere dat het netwerk van kringloopwinkels wordt verfijnd en
dat de kringloopcentra in functie hiervan een subsidie krijgen die evenredig is met
hun verzorgingsgebied. Hierdoor zal elke inwoner in zijn buurt een kringloopwinkel
hebben. Een verlenging en verdieping van het samenwerkingsverband tussen het
Vlaamse Gewest en de kringloopsector is hiervoor gewenst.
Om het klantenbestand gevoelig te laten uitbreiden, moeten ook kringloopcentra
aan een doelgroepenbenadering werken. De kringloopcentra ontwikkelen hiervoor
een uniforme identiteit die gepaard gaat met een kwalitatieve dienstverlening.
Deze identiteit wordt bij alle lagen van de bevolking gepropageerd. Met dit doel
worden nieuwe sensibiliseringscampagnes opgezet.
Kringloopcentra hebben een tweezijdige sociale doelstelling. Enerzijds bieden ze
goederen aan minder koopkrachtige burgers. Anderzijds zorgen ze voor
tewerkstelling van diverse sociaal minderbedeelden. Deze doelstellingen moeten
zeker behouden blijven. Samen met het beleidsdomein tewerkstelling moet
gezocht worden naar een afstemming van de personeelsgroei (via allerlei
tewerkstellingsprogramma’s) op de groei van de milieuactiviteiten van de
kringloopcentra. Tot op heden zorgde de te strikte contingentering van de
tewerkstellingsinitiatieven voor een belemmering van de groei van de
kringloopsector. Er moet steeds over worden gewaakt dat door maatregelen op
Vlaams niveau de financiële druk tot ondersteuning van de kringloopcentra door de
lokale besturen niet verder toeneemt.
De erkenningen van kringloopcentra moeten rekening houden met de evolutie van
het beleid ter zake. Meer bepaald moet bijvoorbeeld de omvang van het
verzorgingsgebied geëvalueerd worden en moet de mogelijkheid tot intrekking van
een erkenning nader bepaald worden. Een erkend kringloopcentrum moet aan
bepaalde minimum kwaliteitscriteria kunnen voldoen. Daarbij hoort ook een
degelijk management. Wil men tegen het einde van de planperiode komen tot
volledig verzelfstandigde kringloopcentra, dan moet een pakket aan maatregelen
en opleidingen voorzien worden, zodat de kringloopcentra hun werking kunnen
optimaliseren. Begeleiding van de kringloopcentra door bijvoorbeeld
gespecialiseerde erkende adviesbureaus voor de sociale economie blijft
noodzakelijk. Evenwel zal het gewest deze begeleiding alleen nog ondersteunen
wanneer deze de gehele kringloopsector als doel heeft.
Actie 27

Onderzoek naar en bekendmaking van herbruikbare luiers
De producenten/invoerders van luiers dienen de inzameling en verwerking van
luiers volledig te financieren. Daarbij nemen ze maatregelen ter bevordering van
het hergebruik en de recyclage van luiers. Hiertoe stellen ze een preventie- en
beheersplan op.
Herbruikbare of katoenen luiers zijn terug van weggeweest. Diverse producenten
bieden deze opnieuw aan de consument aan. De kostprijs bij de aankoop en het
tijdsgebrek voor het wassen van de luiers en overbroekjes zijn twee belangrijke
hinderpalen om de herbruikbare luiers meer ingang te doen vinden.
Om de kostprijs in aankoop te verlagen kunnen lokale besturen subsidies
verstrekken. Ook het Vlaamse Gewest verstrekt minstens tot het einde van de
planperiode subsidies aan lokale besturen die herbruikbare luiers aankopen en
aanbieden aan de bevolking. Om tegemoet te komen aan het tijdsgebrek voor het
wassen van de luiers kan men wasdiensten opzetten via een huis-aan-huisservice
of gekoppeld aan crèches of werkgevers. Ook zou het aanbeveling verdienen dat
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moeders na de bevalling zo snel mogelijk kunnen kennismaken met herbruikbare
luiers. Daarom zouden ziekenhuizen de mogelijkheid moeten bieden om al daar de
herbruikbare luiers te gebruiken. Het beleid inzake herbruikbare luiers staat of valt
met het comfort dat deze luiers, samen met alle voorzieningen, aan de ouders
kunnen bieden.
Proefprojecten om herbruikbare luiers te promoten, kunnen worden gehouden in
ziekenhuizen, in de gemeente en bij werkgevers. Uiteindelijk zou een belangrijk
deel van de wegwerpluiers tegen het einde van de planperiode vervangen kunnen
worden als alle maatregelen op kruissnelheid komen. Sensibilisering is hierbij een
belangrijk instrument. Daarbij moet zeker aandacht worden besteed aan het
informeren van de bevolking over de verkooppunten waar zij deze luiers kan
aanschaffen.

1.4

Instrumenten
In dit deel zijn de acties opgenomen die verband houden met de ontwikkeling van
een juridisch, economisch of sociaal-communicatief instrument.

1.4.1

Juridische instrumenten

Actie 28

Optimaliseren aanvaardingsplichten en milieubeleidsovereenkomsten
De concrete uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid en de inzet van
juridische instrumenten zoals de aanvaardingsplicht moeten effectief bijdragen tot
het realiseren van de preventie- en hergebruikdoelstellingen. Het aanpassen van
het instrument aanvaardingsplicht en de eraan gekoppelde
milieubeleidsovereenkomsten richting preventie en hergebruik zal voor vele
productgroepen een stimulans in de goede richting betekenen.
De MBO’s hebben onder meer als doel de te verwerken hoeveelheid afval te
verminderen door de producenten te responsabiliseren voor de hoeveelheid aan
materialen die ze op de markt brengen. Op dit moment is een aanvaardingsplicht
van toepassing in de volgende sectoren: papierafval, voertuigwrakken of
afgedankte voertuigen, afvalbanden, elektrische en elektronische apparaten,
accu’s en batterijen.
Er zal een aantal nieuwe afvalstromen worden onderworpen aan de
aanvaardingsplicht.
In de komende planperiode is er nood aan een permanente evaluatie van de
bestaande MBO’s, onderzoek naar mogelijkheden voor optimaliseren van MBO’s
waar nodig, onderzoek naar opportuniteiten voor MBO’s met nieuwe sectoren.
In het kader van de aanvaardingsplicht dient:
−

Meer aandacht te worden besteed aan preventie en hergebruik;

−

Een opvolgingssysteem te worden opgezet dat het mogelijk maakt de effecten
van de aanvaardingsplicht, inclusief preventie, te meten;

−

Het opgezette systeem duidelijk te zijn voor de bevolking.
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Indien de gewenste resultaten niet worden behaald, zullen flankerende
maatregelen worden ingeschakeld.
Afstemming met andere gewesten blijft het uitgangspunt.
Prijsdifferentiatie inzake bijvoorbeeld de verwijderingsbijdrage, gericht op preventie
en recyclage en in functie van de reële verwerkingskosten, kan sturend werken
richting preventie.
Wordt in een bepaalde sector geen akkoord bereikt over een MBO, dan kunnen in
overleg met het federale niveau voor deze specifieke sector onder andere
milieutaksen worden ingevoerd. De opbrengsten van deze milieutaksen worden
vervolgens prioritair aangewend voor preventie-initiatieven. Door zelf een taks in te
voeren kan ook meer sturend gewerkt worden naar het aankoopgedrag van de
bevolking.
Er moet steeds over gewaakt worden dat door de invoering van de
aanvaardingsplichten hergebruik maximaal mogelijk blijft en dat onder andere via
flankerende maatregelen het hergebruik wordt gestimuleerd.
Actie 29

Overleg rond productnormering
Er is nood aan duidelijkheid in de juridische context rond productnormering, ook in
functie van de aanvaardingsplichten. Hierbij moet rekening gehouden worden met
de bevoegdheidsverdeling. Wel kan het Vlaamse Gewest actief deelnemen aan
fora op federaal niveau die opgericht werden om het thema productnormering te
behandelen. Hierdoor wordt het thema afvalpreventie optimaal geïntegreerd in het
productbeleid. Ook items zoals het verbod op het gebruik van allesbranders moet
hierbij aan bod komen. Het federale niveau is ook aangewezen voor het opleggen
van productnormen die leiden tot het creëren van een markt voor gercycleerde
producten (bv. door het opleggen van een minimumaandeel recyclaat in bepaalde
nieuwe producten of in onderdelen daarvan).
Inzake productnormering moet samen met de IVC onderzocht worden hoe de
federale wetgeving kan aangepast worden, zodat bepaalde verpakkingen op basis
van de nodige onderzoeksresultaten niet meer op de markt kunnen gebracht
worden of in bepaalde toepassingen niet meer kunnen gebruikt worden.
Uniformisering van verpakkingen moet eveneens bekeken worden. Voor
verschillende producten moet via de normering opgelegd kunnen worden dat ze
voor een minimum percentage uit gerecycleerd materiaal moeten vervaardigd
worden.Voor andere productgroepen, zoals elektrische en elektronische
apparaten, moeten criteria worden opgesteld met betrekking tot de mogelijkheid tot
herstelling en upgrading, het beschikbaar houden van wisselstukken en het
informeren van de consument rond de verwachte technische levensduur.

Actie 30

Herzien terugnameplicht verpakkingsafval
Waar mogelijk kiest het Vlaamse Gewest voor een intergewestelijke aanpak inzake
verpakkingsafval met de IVC als centrale partner. Inzake verpakkingsafval moet
het ISA herzien worden. Er moet meer aandacht gaan naar preventie en
hergebruik, waarbij concrete doelstellingen moeten geformuleerd worden. De
bedrijfssectoren moeten jaarlijks aan de IVC rapporteren over herbruikbare
verpakkingen. De lokale besturen moeten eveneens meer aandacht en middelen
kunnen besteden aan preventie en hergebruik van verpakkingen. Dit gebeurt in het
kader van het ISA in samenwerking met FOST Plus.
Op basis van LCA’s kunnen bepaalde verpakkingen of verpakkingsmaterialen
ontmoedigd worden. Prioritair daarbij wordt een beleid tot ontrading van eenmalig
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glas uitgewerkt. In alle LCA’s krijgt het eenmalig glas immers een slechte
milieuscore in vergelijking met andere lichtere en/of herbruikbare materialen. Het
door FOST Plus gehanteerde groene-puntsysteem moet nog meer rekening
houden met preventie.
Enkel wanneer de milieu-economische balans van hergebruik negatief wordt ten
opzichte van recyclage kan recyclage verkozen worden boven hergebruik.
Bij de herziening van de verpakkingsrichtlijn zal België binnen de Raad Leefmilieu
aandringen op de invoering van doelstellingen inzake preventie en hergebruik en
de verhoging en verdere differentiëring van de recyclagepercentages. Tevens dient
binnen de richtlijn een producentenverantwoordelijkheid te worden ingevoerd.
Actie 31

Kringloopcentra verankeren in het afvalstoffenbeleid
Het afvalstoffendecreet moet aangepast worden zodat ook hergebruik, en meer
bepaald de erkende kringloopcentra, in het afvalstoffendecreet opgenomen
worden. Ook VLAREA en de milieuvergunningenwetgeving moeten zodanig
aangepast worden dat kringloopcentra en hergebruik, wanneer vanuit
milieuoogpunt verantwoord, zich maximaal kunnen ontwikkelen ten nadele van de
recyclage. Momenteel verliest hergebruik vaak ongewild de strijd tegen recyclage
door de te stringente wetgeving.

1.4.2

Economische instrumenten

Actie 32

Uitvoeren nieuwe samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en
provincies
Op 21.12.2001 keurde de Vlaamse Regering de samenwerkingsovereenkomst
2002-2004 definitief goed. Het nieuwe "milieuconvenant" is van kracht geworden
op 01.01.2002. Elke gemeente heeft de vrijwillige keuze al dan niet een
samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Daarom geldt deze actie enkel voor
gemeenten die tekenden en is zij indicatief voor de overige gemeenten. Het is de
bedoeling deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot eind 2007.
Vergeleken met het vorige convenant, zijn er vele nieuwigheden, zoals de bijna
volledig nieuwe onderdelen over energie en mobiliteit.
In de cluster vaste stoffen van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten
komt naast het afvalbeleid in strikte zin (met o.m. aanbieden van middelen voor
thuiscompostering en antireclamestickers, voeren van sensibiliseringsacties rond
preventie van organisch afval, papier- en verpakkingsafval), ook het
milieuverantwoord productgebruik ter sprake. Dit houdt in dat de gemeente het
gebruik moet terugdringen van bestrijdingsmiddelen als voorbeeld van een
milieuschadelijk product en het gebruik moet bevorderen van FSC-gelabeld hout,
gelabelde compost en gekeurd breekpuin als voorbeelden van milieuvriendelijke
producten. Dit moet op termijn leiden tot een intern milieuzorgsysteem. In de
cluster doelgroepen wordt dan weer de communicatie hierover naar de burger
gestimuleerd, waarbij de acties die de gemeente intern neemt, dienen als
voorbeeld voor haar inwoners.
Inzake hergebruik moeten de gemeenten in de cluster vaste stoffen een
overeenkomst afsluiten met een erkend kringloopcentrum. Deze overeenkomst
omvat minstens afspraken in verband met de toegepaste inzamelwijzen, de
sensibilisering en een tonnagevergoeding die in verhouding staat tot de reële
kosten van inzameling en verwerking.
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De cluster vaste stoffen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincies
bevat vergelijkbare maatregelen en initiatieven die de provincies moeten nemen,
rekening houdend met de taken die aan de provincies toebedeeld werden.
Actie 33

Bijsturen van bepaalde fiscale instrumenten (onder meer ecoheffingen en
ecoboni)
Er dient te worden nagegaan op welke wijze fiscale instrumenten (BTW,
statiegeldsystemen, vaste en variabele belastingen) beter kunnen worden
ingeschakeld zodat ze eveneens kunnen bijdragen tot het realiseren van preventieen hergebruikdoelstellingen inzake afvalstoffen. Concrete voorstellen zullen
worden uitgewerkt en besproken met de bevoegde overheden. Samen met de
eindverkopers zal worden onderzocht op welke wijze het gebruik van eenmalige
draagtassen kan worden verminderd. Indien na overleg met de sector en een
evaluatie geen concrete initiatieven worden genomen door de sector tegen eind
2003, wordt onderzocht welke bijkomende fiscale maatregelen (bv. ecoheffingen
en ecoboni) samen met de federale overheid ingezet kunnen worden. Ook andere
maatregelen, zoals het stimuleren van een "groen imago" van de distributie,
kunnen een oplossing bieden.

Actie 34

Verder invullen van het principe "de vervuiler betaalt"
De afgelopen planperiode is gebleken dat het economische reguleringsinstrument
"de vervuiler betaalt" van belang is voor een doelgerichte invulling van het
afvalbeleid richting preventie. Dit moet zeker verder uitgebouwd worden, met name
via het diftar-principe (gedifferentieerde tarieven).
Diftar is een zeer goed instrument, zeker als het gecombineerd wordt met de
principes van de vaste en variabele kosten (cfr. Actie 97 en Actie 98). De totale
kosten moeten evenwel goed afgelijnd worden binnen de gemeentebegroting,
zodat de evolutie ervan kan opgevolgd worden. Met sociale correcties wordt het
best omzichtig omgesprongen. Bij de vaststelling van de variabele kosten moet er
altijd naar worden gestreefd dat preventie zoveel mogelijk gratis is. Het verstrekken
van gratis huisvuilzakken kan slechts in functie van minstens het behalen van de
doelstelling van 150 kg per inwoner per jaar (zie Tabel 41).De meest eenvoudige
diftar-systemen die de gemeente het minste kosten en waarvoor bijgevolg ook
minder moet worden doorgerekend aan de burger, leveren vaak de beste
resultaten.
De tarifering moet afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen. Een getrapt systeem
voor de tarifering van de inzameling van de verschillende afvalfracties is belangrijk.
Restafval dient opvallend duurder te zijn dan de selectief ingezamelde fracties.
Door die differentiatie is het niet altijd mogelijk een goede afspiegeling te maken
van de verwerkingskost, maar wel van de ecologische gevolgen en de
voorkeursvolgorde van de afvalverwerking.
Tijdens de planperiode worden verder aan de lokale besturen aanbevelingen
aangeboden inzake het toepassen van het principe “de vervuiler betaalt”. Bij deze
aanbevelingen wordt verder gebouwd op het drietrapssysteem (preventie gratis,
vermijdbare selectieve fracties gedeeltelijk tariferen en restafval volledig tariferen).
Daarbij wordt evenwel ook rekening gehouden met de maatschappelijke,
ecologische en economische kost van neveneffecten zoals ontwijkgedrag en
handhaving van het tariefsysteem.
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Actie 35

Uitvoeren nieuw subsidiebesluit voor lokale besturen
Het nieuwe subsidiebesluit (goedgekeurd op 29.03.2002) besteedt meer aandacht
aan preventie. De volgende items worden in het nieuwe subsidiebesluit
gesubsidieerd:
−

Voorzieningen voor thuiscompostering.

−

Vaten of opstellingen geschikt voor thuiscompostering, met inbegrip van
varianten zoals wormenbakken en compostbakken.

−

Demonstratieplaatsen voor thuiscompostering.

−

Wijkcomposteerplaatsen.

−

Diftar-systemen voor ophaling, ook GFT-containers en restafvalcontainers.

−

Diftar voor containerparken.

−

Diftar voor ondergrondse inzamelsystemen.

−

Diverse voorzieningen voor preventie: herbruikbare luiers, herbruikbare
bekers, afwasmachines voor herbruikbare bekers, drinkwaterfonteinen,
drankautomaten met hervulbare drankverpakkingen, duurzaam en
milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal (brooddozen, plooiboxen, drinkbussen,
winkeltassen, biologisch afbreekbare potten…).

Het nieuwe subsidiebesluit is met terugwerkende kracht operationeel vanaf
01.01.2002 en loopt minstens tot het einde van de planperiode. Lokale besturen
die van het nieuwe subsidiebesluit wensen gebruik te maken moeten aantonen dat
ze de subsidieerbare materie inzetten in een geïntegreerd lokaal
voorkomingsbeleid.
Actie 36

Ondersteunen van de kringloopsector
Van 1995 tot 2002 heeft elk operationeel kringloopcentrum een subsidie van
24.789,35 EUR verkregen van het Vlaamse Gewest. Dit zorgt voor een
onevenredige verdeling van de beschikbare middelen tussen de kringloopcentra.
Hun verzorgingsgebieden variëren immers van 50.000 tot meer dan 400.000
inwoners. Daarom zal er een tweede subsidieronde uitgewerkt worden, waarbij
gefocust wordt op de uitbouw van een fijnmazig netwerk van kringloopwinkels.
Deze beperkte investeringssteun zal rekening houden met het aantal bediende
inwoners, de totale oppervlakte van het verzorgingsgebied, het aantal winkels, het
aantal ophaalvoertuigen…
Zolang er een systeem van verlaagde milieuheffingen op storten en verbranden
van afvalstoffen bestaat, moeten kringloopcentra kunnen genieten van een
verlaagd tarief voor geheel of gedeeltelijk niet-herbruikbare of niet-recycleerbare
afvalstoffen waarvan ze zich ontdoen.
Ook lokale besturen en provincies dragen een financiële verantwoordelijkheid
inzake de ondersteuning van kringloopcentra. Kringloopcentra zorgen immers voor
lokale sociale tewerkstelling en vermijden dat herbruikbare goederen moeten
worden verbrand of gestort. Lokale besturen maken duidelijke afspraken inzake
sensibilisering en financiering met kringloopcentra. Ze zorgen ervoor dat
kringloopcentra maximaal toegang hebben tot de herbruikbare goederen.
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Actie 37

Stimuleren van de levensduurverlenging
Kringloopcentra genieten een verlaagd BTW-tarief vanuit een sociale invalshoek.
Doel is in de plaats daarvan de hergebruikactiviteiten een lager BTW-tarief te
gunnen omwille van het milieuvoordeel. Andere activiteiten op het gebied van de
levensduurverlenging van gebruiksgoederen hebben vaak nog een BTW-tarief van
21 %. Er moet naar gestreefd worden om allerhande herstellingsactiviteiten (zoals
van schoenen, toestellen, meubelen of kledij) fiscaal te bevoordelen ten opzichte
van de aankoop van nieuwe goederen. Deze maatregel vanuit milieuoogpunt kan
eveneens de kringloopcentra van nut zijn. Dit is federale bevoegdheid.

1.4.3

Sociale en communicatieve instrumenten

Actie 38

Voeren van algemene sensibiliserings- en informatieacties en -campagnes
naar de bevolking
Globale overkoepelende acties en campagnes moeten in de toekomst behouden
blijven. Samen met preventie wordt aandacht besteed aan thema’s zoals het
principe "de vervuiler betaalt", de kostprijs van het afvalbeleid, negatief
ontwijkgedrag (bijvoorbeeld sluikstorten, thuisverbranden…) en handhaving. Deze
acties en campagnes moeten ook aangepast zijn aan de doelgroepen. De
ingezette media moeten hierop afgestemd worden. Tevens moet nog meer met de
lokale besturen worden afgestemd wanneer en waarover naar de burger wordt
gecommuniceerd. Dit betekent dat de lokale besturen tijdig op de hoogte worden
gebracht van de geplande communicatie-initiatieven en worden geraadpleegd over
mogelijke thema's.
Jaarlijks ingebed in de preventiecampagne moet rond hergebruik en
levensduurverlenging worden gecommuniceerd. Deze communicatie wordt
gekoppeld aan een publieksevenement, zoals bijvoorbeeld een dag van de
kringloopwinkel, een afvaldag of een openbedrijvendag. Daarnaast verdienen
bepaalde aspecten van de kringloopsector extra aandacht, zoals het te ontwerpen
kwaliteitslabel en het verbreden van het klantenbestand. Tweejaarlijks moet op
Vlaams niveau een afvaldag worden georganiseerd waarbij de bevolking kan
kennismaken met het afvalbeheer in de praktijk.

Actie 39

Voeren van onderwerpgebonden informatiecampagnes naar de bevolking
Onderwerpgebonden informatie-instrumenten zoals brochures hebben in het
verleden hun nut zeker bewezen. Dergelijke brochures moeten op regelmatige
basis en rond verschillende thema’s worden aangemaakt, herwerkt of volgens
nieuwe inzichten worden bijgestuurd.

Actie 40

Aanmaken van onderwerpgebonden communicatie naar de overheden
Ook voor de doelgroep overheden moeten de nodige communicatie-instrumenten
ontwikkeld worden.
Zo worden bijvoorbeeld handleidingen uitgewerkt als hulp voor de opstart rond
preventieprojecten. De handleiding is bedoeld voor overheden en omvat een
stappenplan om een preventieproject op te starten.
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Actie 41

Aanpakken specifieke doelgroepen
Doelgroepenwerking is een zeer belangrijk onderdeel van sensibilisering. Alle
bestuursniveaus moeten vanuit het principe van de subsidiariteit bijzonder veel
aandacht besteden aan de diverse geledingen van onze maatschappij.
Vrijwilligerswerk en het aanspreken van intermediairs levert successen op.
Communicatie moet worden afgestemd op de specifieke doelgroepen. Heel
belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld scholen, inwoners van appartementen,
allochtonen, alleenstaanden, composteerders, handelaars. Er moet dan ook
uitgekeken worden naar nieuwe mogelijkheden inzake communicatie naar deze
doelgroepen.

Actie 42

Uitbouwen van de voorbeeldfunctie van de overheid op alle niveaus
De overheid is alom aanwezig in het leven van de burger. Een doorgedreven
voorbeeldgedrag van de overheid kan voortdurend bijdragen aan de bewustmaking
bij de bevolking en kan oplossingen rond milieubewust omgaan met afval
aanreiken op allerlei niveaus. Dit veronderstelt wel dat de verschillende
overheidsniveaus (gemeente, provincie, Vlaams) er daadwerkelijk werk van maken
via hun actieprogramma's en dit bovendien voortdurend en op allerlei manieren
communiceren naar de bevolking. Een aangepaste, gecoördineerde aanpak voor
het systematisch invoeren van en communiceren rond deze voorbeeldfunctie dringt
zich op.
Zoveel mogelijk lokale en gewestelijke overheden moeten kennismaken met en
aangezet worden tot de introductie van afvalpreventie en interne milieuzorg. In
minstens één gewestelijke overheid wordt een milieuzorgsysteem uitgewerkt als
voorbeeld voor andere overheidsinstellingen. Lokale en gewestelijke overheden
krijgen informatie en ondersteuning voor de invoering of optimalisering van het
eigen afvalpreventiebeleid of interne milieuzorg. Ze worden bijgestaan door een
gespecialiseerde helpdesk. Overheden moeten ook streven naar ISO-certificering.
Ook in verband met ecologisch groen- en bermbeheer heeft de overheid op alle
niveaus (gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk) een belangrijke voorbeeldfunctie
te vervullen. Nochtans worden de principes bij de overheden onvoldoende
onderkend en toegepast.
Slechts ongeveer 1 op 5 gemeenten heeft een bermbeheersplan, terwijl dit toch
aan de basis ligt van een verantwoord en ecologisch bermbeheer. Het
bermbeheersplan is een uitermate geschikt instrument om de hoeveelheid
bermmaaisel te beperken, het aanbod te spreiden en de verwerking van het
maaisel te plannen. Om de bermbeheerders op de hoogte te brengen van de
mogelijkheden van een bermbeheersplan zal een brochure of draaiboek worden
opgemaakt, met ondersteuning en informatie om gemeenten positief te stimuleren
tot het opmaken van bermbeheersplannen en het voeren van een ecologisch
bermbeheer.
Communicatie naar de burger omtrent het gevoerde bermbeheer heeft een
meervoudig doel: de voorbeeldfunctie van de bermbeheerder wordt onderstreept,
de burger wordt geïnformeerd over het gevoerde beleid en gesensibiliseerd.

Actie 43

Stopzetten verbranden door particulieren
Rond het verbranden van afval dient een eenduidig beleid te worden gevoerd.
Verbranden in open lucht kan enkel nog gebeuren wegens bijvoorbeeld
fytosanitaire redenen.
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Langs de ene kant strenge normeringen opleggen voor verbrandingsinstallaties
omwille van volksgezondheid en anderzijds een oogje dichtknijpen voor hetzelfde
maar op kleine schaal, is niet houdbaar. Vele kleintjes maken immers één groot.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze illegale verbranding globaal meer dioxines
uitstoot dan de afvalverbrandingssector.
De alternatieven voor het verbranden dienen te worden gepromoot. De burger
moet worden geïnformeerd over de negatieve milieuimpact van het verbranden van
afval op kleine schaal via allesbranders/open haarden. Voor het afval van
natuurbeheerswerken zullen alternatieven moeten worden voorzien. Deze
problematiek kan samen met de problematiek van het bermmaaisel worden
bekeken.
Controle op de naleving van de wetgeving (cfr. VLAREM) met in het bijzonder de
handhaving door de lokale politie moet in de praktijk gebeuren.

1.5

Monitoring

Actie 44

Formuleren van Voortgangsrapportage en Evaluatierapportage
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afvalstoffen 2003-2007
De OVAM stelt jaarlijks een tussentijds voortgangsrapport op (een eerste maal
tegen uiterlijk september 2004), dat peilt naar de resultaten van onder andere
preventie en selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Dit rapport bespreekt
onder meer de uitwerking en de evaluatie van de vooropgestelde preventieve
acties op basis van de actieplannen en acties van de provincies, de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de individuele gemeenten. Extra
aandacht gaat hierbij naar de achterblijvende gemeenten. Na afloop van de
planperiode wordt een evaluatierapport opgesteld dat alle vooropgestelde
taakstellingen, gevoerde acties en behaalde resultaten van de planperiode
inventariseert.

Actie 45

Ontwikkelen van meetinstrument/indicatoren voor afvalpreventie
De productie van afval en de hiermee verbonden milieudruk mogen niet meer
toenemen. Dit vereist meet-, monitoring- en evaluatie-instrumenten. Er moeten
indicatoren ontwikkeld worden die toelaten de preventie van huishoudelijke en
bedrijfsafvalstoffen te meten op individueel, lokaal en gewestelijk niveau. Er moet
een hergebruikbarometer worden ontwikkeld die de evolutie van het aandeel
herbruikbare verpakkingen weergeeft. Ook inzake hergebruik van afgedankte
goederen dient een meetinstrument ontwikkeld te worden. Alle meetinstrumenten
moeten samen met de betrokken sectoren opgesteld worden.

Actie 46

Uitvoeren van onderzoek naar preventiegedrag onder de inwoners
De voorbije jaren werd door de verschillende overheden gesensibiliseerd rond
afvalpreventie. Toch is er momenteel geen duidelijk beeld van de bekendheid van
de bevolking met het begrip preventie en het preventiegedrag van de bevolking.
Onderzoek moet hier een duidelijk beeld geven van de al aanwezige bereidheid en
van het daadwerkelijke gedrag. Ook dit zal een bron van data zijn voor de verdere
ontwikkeling van de indicatoren (Actie 45).
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Actie 47

Meten consumptie- en afdankgedrag
Inzichten in het consumptiegedrag zijn nodig om een preventiebeleid te
ontwikkelen naar diverse doelgroepen. Er wordt daarom onderzoek opgezet naar
het aankoopgedrag bij de eindverbruiker en zijn aandacht voor afvalpreventie in de
verschillende productcategorieën, in functie van het profiel van de eindgebruiker.
Hierdoor krijgt de overheid een duidelijk beeld van de manier waarop de
consument omgaat met het begrip afvalpreventie, welke groepen bereid zijn welke
inspanningen te leveren, welke groepen verder dienen gestimuleerd en op welke
wijze dit best kan gebeuren. Waar mogelijk wordt hierbij samengewerkt met de
distributiesector.

Actie 48

Meten van het goederen- en dienstenaanbod
Gelijktijdig aan het onderzoek inzake consumptiegedrag kan ook een onderzoek
uitgevoerd worden naar het aanbod van consumptiegoederen. Diverse
aanbodkanalen kunnen gescreend worden inzake aanbod van milieuvriendelijke
goederen en producten. Zo kunnen de vraag en het aanbod aan
consumptiegoederen beter afgestemd worden richting preventie.
Ook naar de ontwikkeling van het aanbod aan allerlei diensten, waaronder uitleen/hersteldiensten (van bijvoorbeeld doe-het-zelf materiaal, schoenen, kleding) en
thuisbezorgdiensten, kan onderzoek uitgevoerd worden.

Actie 49

Evalueren kringloopcentra
De verdere uitbouw van de kringloopsector in Vlaanderen vergt een nauwgezette
opvolging door en samenwerking tussen de OVAM en KVK. Het in 2002 aflopend
vijfjarig samenwerkingsverband Cyclus 2 moet verlengd worden tot minstens het
einde van de planperiode, met minimum volgende partners: de OVAM en KVK. De
OVAM ontwikkelt een bevragingsinstrument voor de jaarlijkse monitoring van de
kringloopsector in Vlaanderen. Het moet enerzijds alle kengetallen van de
individuele kringloopcentra gestructureerd bundelen. Jaarlijks delen de
kringloopcentra op basis van dit instrument aan de OVAM in een evaluatierapport
onder andere per fractie de hoeveelheid van de goederen mee die verkocht
werden voor hergebruik, recyclage of die verwijderd zijn. Aan de hand van deze
gegevens kan de OVAM evalueren of ze aan de overeengekomen doelstellingen
voldoen. Anderzijds moet het bevragingsinstrument evenwel zo opgevat zijn dat de
kringloopcentra er zelf ook iets aan hebben. Meer bepaald kan het als
managementinstrument aangewend worden door ook informatie te genereren in
verband met verkoop, personeel… De mogelijkheid tot benchmarking met andere
kringloopcentra op basis van de aanwezige info kan een meerwaarde geven voor
het individueel kringloopcentrum.

Actie 50

Optimaliseren van de instrumentenmix
In het kader van de preventie van afvalstoffen wordt gestreefd naar een optimale
mix van beleidsinstrumenten. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de factoren
die bepalen dat preventie moeilijk ingang vindt bij bedrijven. Ook onderzoek naar
de toepassing van beleidsinstrumenten voor de preventie van bedrijfsafvalstoffen
buiten het Vlaamse Gewest is wenselijk. Op die manier kunnen aanbevelingen
worden gedaan.
Naast een subsidiëring van lokale besturen en van bedrijven dient er gezocht te
worden naar een mogelijke ondersteuning van andere actoren zoals intermediairs,
verenigingen, organisaties… die preventieprojecten opstarten.
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2

Selectieve inzameling en recyclage

Inleiding
Selectieve inzameling heeft tot doel het huishoudelijk afval, in plaats van het te
storten of te verbranden, opnieuw in het productieproces in te zetten, al dan niet na
bewerking. Recyclage is hoofdzakelijk mogelijk voor een aantal fracties in het
huisvuil en grofvuil, nadat deze door burgers zijn gescheiden en selectief zijn
ingezameld.

2.1

Strategie
Maximale scheiding aan de bron
Vlaanderen heeft gekozen om via een maximale scheiding aan de bron zoveel
mogelijk afvalstoffen die niet worden voorkomen of hergebruikt richting recyclage
te sturen. Scheiding aan de bron levert immers de zuiverste materialen voor
recyclage. In het verleden werd daarbij meestal alleen gekeken naar het maximaal
aantal kg dat selectief werd ingezameld en naar de reductie van het restafval. De
selectieve inzameling moet evenwel nog steeds zorgen voor een zo groot
mogelijke reductie van het restafval. Zo is het voor verpakkingen niet zo van
belang hoeveel verpakkingen selectief zijn ingezameld maar wel hoeveel
verpakkingen uiteindelijk toch nog in het restafval zitten.
Nu worden vijf bijkomende aspecten bekeken.
1. Optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en van de selectief
ingezamelde stromen met het oog op een hoogwaardige afzet;
2. Rekening houden met andere aspecten van het beleid (milieu, transport,
energie, groene stroom, …);
3. Rekening houden met nieuwe verwerkingstechnieken;
4. Selectieve inzameling van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op hetzelfde niveau
brengen als huishoudelijke afvalstoffen, zeker als deze via de inzamelkanalen
van de lokale besturen worden ingezameld.
5. Rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid voor de burgers.
Afstemmen inzamelsystemen in de verschillende regio’s
De afvalstromen die in Vlaanderen worden ingezameld moeten overal zoveel
mogelijk dezelfde zijn. Een uitzondering daarop vormt het organisch-biologisch
afval, waarbij het tweesporenbeleid wordt voortgezet via GFT- en
groenafvalregio’s.
Voor groenafvalregio's wordt vooropgesteld dat ze de taakstellingen inzake
organisch afval van het Uitvoeringsplan halen door intensieve
preventiemaatregelen te koppelen aan een optimale selectieve inzameling van
groenafval. Enkel wanneer dergelijk beleid niet tot de nodige resultaten leidt, kan
een groenafvalregio, mits akkoord van de OVAM, overschakelen naar een GFTregio.
Wanneer individuele gemeenten uit een groenafvalregio de taakstellingen inzake
de reductie van het te verwijderen huishoudelijk afval niet behalen (zie Tabel 41),
dan worden dergelijke gemeenten verplicht een GFT-inzameling op te starten
onder de volgende voorwaarden:
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−

De doelstellingen worden niet behaald door de grote hoeveelheid huisvuil
waarin nog heel wat organisch afval terug te vinden is;

−

Een intensief beleid inzake preventie van organisch afval gecombineerd met
een optimale selectieve inzameling van groenafval heeft geen bijkomende
impact op de hoeveelheid te verwijderen huisvuil.

De ingezamelde afvalstromen worden best op elkaar afgestemd. De gemeenten
kunnen kiezen uit een aantal inzamelwijzen, voor zover een bepaald niveau van
basisdienstverlening gegarandeerd blijft. Ook het verpakkingsafval kan op
verschillende wijzen worden ingezameld in het kader van proefprojecten op basis
van de gewijzigde erkenning van FOST Plus op 10.01.2002. De tarifeerwijzen
binnen de verschillende gemeenten dienen eveneens op elkaar te worden
afgestemd. Inzake tariferen is er nog steeds de gemeentelijke beleidsvrijheid, maar
de toepassing van het principe "de vervuiler betaalt" zal meer ingang moeten
vinden. Gemeenten die in gebreke blijven, zullen worden onderworpen aan artikel
16, §5 van het Afvalstoffendecreet.
Afzet van afvalstoffen in de recyclagemarkt gaat voor op energierecuperatie
Op het gebied van recyclage heeft de wereldwijde en Europese markt vrij spel. Er
moet wel worden gestreefd naar zo hoogwaardig mogelijke toepassingen. Ook hier
moet ecodumping via goedkopere laagwaardige verwerkingswijzen worden
voorkomen. De kwaliteit van de selectief ingezamelde afvalstoffen bepaalt in grote
mate de afzet en de verkregen prijzen. Daarom wordt gestreefd naar een beperkte
verontreiniging van de ingezamelde materialen. Afvalstoffen met een hoge
calorische inhoud die selectief (kunnen) worden ingezameld, moeten blijvend hun
weg vinden naar de recyclagemarkt. Enkel wanneer de milieu-economische balans
van recyclage negatief wordt ten opzichte van verbranding met energierecuperatie
kunnen ze als energierijk afval verbrand worden.
Verbeteren van de mogelijkheden voor afvalrecyclage
De afzetmarkt voor gerecycleerde producten moet worden vergroot via de opname
van gerecycleerde materialen en producten in overheidsbestekken en -opdrachten,
een productbeleid (ook op EU-niveau) gericht op een betere inzet van of een
minimumnorm voor het aandeel gerecycleerde materialen/producten in nieuwe
producten, het verbeteren van het imago van gerecycleerde materialen door een
kwaliteitsverbetering over de hele keten, financiële stimuli en het informeren en
sensibiliseren om te komen tot een beter imago van de recyclagebedrijven en van
gerecycleerde producten. Een bijkomend stimulerend instrument is een verlaagd
BTW-tarief voor hergebruik en recyclage en voor producten uit gerecycleerde
materialen.
Afzetmogelijkheden garanderen en bevorderen
Indien de afzet van recycleerbare stoffen op de recyclagemarkt prioriteit krijgt, dan
moeten voldoende afzetmogelijkheden gegarandeerd zijn om deze beleidslijn te
ondersteunen en te ontwikkelen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor
afvalrecyclage is één van de manieren om de afzet te garanderen en te
bevorderen.
Rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid voor de burgers.
Met andere woorden, de sorteerregels mogen niet te complex zijn om
ontgoocheling en ontwijking te voorkomen.
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2.2

Taakstellingen 2007
De taakstellingen zijn uitgedrukt in percentage selectieve inzameling ten opzichte
van het totale afvalaanbod en gelden per gemeente. Het percentage is tevens ter
indicatie in ton en in kg per inwoner per jaar weergegeven voor de totale bevolking
van Vlaanderen. Er zijn gemeenten waar de taakstellingen voor gescheiden
inzameling van bepaalde fracties al (vrijwel) zijn bereikt; voor deze gemeenten is
de uitdaging gelegen in het bestendigen van deze resultaten, ook in de huidige
planperiode. Voor de gemeenten die achterblijven inzake het halen van de
taakstelling restafval moeten de nodige maatregelen worden genomen.
De taakstellingen vermeld in Tabel 39 zijn taakstellingen die gelden op Vlaams
niveau, niet op individueel gemeentelijk niveau.
Tabel 39

Percentages selectieve inzameling voor huisvuil en grofvuil per fractie volgens
het Duurzaamheidsscenario in 2007
Selectieve inzameling huisvuil

Selectieve inzameling grofvuil

Selectieve
inzamel
graad %

ton

kg/inw

Selectieve
inzamel
graad %

ton

kg/inw

Organisch afval
- GFT
- Groenafval

66
87

225.295
215.883
9.412

35 (52)
1,5 (5)

96

472.558

77

Recycleerbaar papierafval

91

320.568

52

Papieren en kartonnen
verpakkingsafval

85

88.521

14

Glasafval

89

147.263

24

90

4771

0,8

Metaalafval

80

32.609

5,3

75

62.746

10

Kunststofflessen

85

24.386

4

Kunststofverpakkingsafval

38

12.740

2

6

1.449

0,2

Drankkartons

80

8.800

1

Textielafval

50

19.493

3,2

Inert afval

90

21.605

4

98

422.241

69

AEEA

90

52.422

8,5

Houtafval

75

175.675

29

90

19.679

3

83

1.211.541 197,5

Fractie

Klein gevaarlijk afval

75

10.676

2

Overige fracties
Totaal

60

911.956

148

Alle taakstellingen van 2001 die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001, behalve die voor het GFT-afval, worden
verder opgetrokken tegen het einde van de planperiode. In 2007 wordt het
maximum aan selectieve inzameling bereikt. De inzamelgraad van huishoudelijk
afval zal dan toegenomen zijn van 66 % in 2000 naar 69 % in 2007. Vanaf 2007
moet dit hoge niveau in stand gehouden worden. Tot 2007 vindt er tevens een
verbetering van de kwaliteit van de selectief ingezamelde materialen plaats, wat
ook een verhoging van de taakstelling inhoudt. Voor bepaalde fracties werd geen
concrete taakstelling opgegeven, omdat deze moeilijk controleerbaar is.
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Voor GFT-afval speelt de impact van diftar die ervoor zal zorgen dat minder GFTafval selectief zal ingezameld worden via de huis-aan-huisophalingen van deze
afvalfractie. Er zal een verschuiving plaatsvinden naar de selectieve inzameling
van groenafval (40 %) en naar preventie via thuiscomposteren (60 %).
De taakstelling van metalen kan worden bereikt door ook de recyclage van de
metalen uit de verbrandingsassen van huisvuilverbrandingsinstallaties mee in
beschouwing te nemen. De mogelijke uitbreiding van de kunststoffractie in de
PMD-zak zal een toename veroorzaken van de fractie kunststofverpakkingen.

2.3

Acties

2.3.1

Selectieve inzameling

2.3.1.1

Algemene actiepunten

Actie 51

Gefaseerd invoeren van de selectieve inzameling van fracties uit het
huishoudelijk afval
Volgende fracties moeten minstens afzonderlijk ingezameld worden: huisvuil,
grofvuil (met het oog op sortering, hergebruik en recyclage), papier- en
kartonafvalstoffen, glasafval, steenachtige fracties van bouw- en sloopafval,
groenafval, textielafvalstoffen, houtafval, afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en KGA van huishoudelijke oorsprong. Minstens hout- en
metaalafvalstoffen moeten ofwel afzonderlijk ingezameld worden of naderhand
uitgesorteerd worden.
De frequentie en de wijze van inzameling van de verschillende fracties uit het
huishoudelijk afval zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
De onderstaande tabel moet gelezen worden met de bepalingen per fractie die in
Actie 52 en volgende worden vermeld.
Tabel 40

De frequentie en de wijze van inzameling voor de verschillende fracties uit het
huishoudelijk afval.

Fractie

Minimum inzamelwijze

Inzamelmodaliteit

Aanbevolen
minimumfrequentie

Huisvuil

Huis-aan-huisinzameling

Huisvuilcontainer of
huisvuilzak

Tweewekelijks
Uitgezonderd stedelijke
kernen en toeristisch
gedeelte van de
kustgemeenten

Grofvuil

Containerpark
en huis-aan-huisinzameling

Container(s)

2x per jaar via
huis-aan-huisinzameling
op afroep
6x per jaar via huis-aanhuisinzameling op afroep

of huis-aan-huisinzameling
GFT-afval (GFTregio's)

Huis-aan-huisinzameling

GFT-containers of
goedgekeurde
composteerbare zakken

Tweewekelijks
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Papier- en kartonafval Huis-aan-huisinzameling (gemengde
fractie)

Glasafval

Maandelijks

en inzameling op containerpark

Container

Glascontainers - tweekleurenscheidingen - doorvoeren

Minstens 1 glascontainer per
1000 inwoners (wijk per wijk
of op of nabij containerpark)

of huis-aan-huisinzameling (in
combinatie met containerpark)

Maandelijks

PMD-afval (plastiek
Huis-aan-huisinzameling (eventueel Inzamelrecipiënt
verpakkingen, metalen in combinatie met containerpark)
verpakkingen,
of containerpark (1)
drankkartons)

Maandelijks

Textielafval

4 x per jaar via huis-aanhuisinzameling

Containerpark en huis-aanhuisinzameling
of containerpark en los opgestelde
containers

Containers 1/1000 inwoners

of containerpark en kringloopcentra
Asbesthoudend bouw- Containerpark
en sloopafval

Container

Steenpuin – inert

Containerpark

Container

Snoeihout
(groenregio's)

Huis-aan-huisinzameling en
containerpark (2)

Container

(GFT-regio's)

Containerpark (2)

Container

Fijn tuinafval en gras

Containerpark (2)

Container

Metalen gemengd
(= oud ijzer)

Containerpark

Container

Houtafval

Containerpark

Container

Boomstronken

Composteerinstallatie of
containerpark

KGA (alle fracties)

Containerpark

+ injectienaalden
of huis-aan-huis(aanpassing VLAREA) of wijkinzameling

Oude en vervallen
geneesmiddelen

Inzamelrecipiënt

2 x per jaar op afroep

4 x per jaar

Apotheker

Afgedankte elektrische Containerpark en kringloopcentra
en elektronische
apparaten
Kringloopgoederen

4 x per jaar via huis-aanhuisinzameling in
groenregio’s, op afroep

Huis-aan-huisinzameling en brengen
naar kringloopcentrum (eventueel op
containerpark)

Conform aanvaardingsplicht Conform
aanvaardingsplicht
Continu op afroep

(1) Toegestaan wanneer de doelstellingen van het interregionaal samenwerkingsakkoord van
30.05.1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval gehaald worden.
(2) In Actie 65 zijn de maximale opslagtermijnen opgenomen.
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De in Tabel 40 vermelde minimum inzamelwijzen zijn verplicht voor alle
gemeenten. Hier kan normaal alleen van worden afgeweken in het kader van een
innoverend pilootproject overeenkomstig de erkenning van FOST Plus wanneer het
verpakkingsafval betreft. Voor deze pilootprojecten kan een gemotiveerde vraag
worden ingediend bij de OVAM en bij de IVC voor verpakkingsafval.
Gemeenten die voor een preventiebeleid of een beleid ter stimulering van
hergebruik kiezen, kunnen onder gemotiveerde omstandigheden uiteraard afwijken
van de voorziene inzamelwijzen, mits goedkeuring van de OVAM. Wel moeten
steeds de vooropgestelde doelstellingen inzake reductie van het te verwijderen
huishoudelijk afval gehaald worden. Ook een toename van ontwijkgedrag moet
worden voorkomen.
Actie 52

Kwalitatieve verbetering van de selectieve inzameling
Er moet permanent worden gewaakt over de kwaliteit van de selectief ingezamelde
fracties. Het vergt vaak intensieve sensibiliseringsacties, maar ook
handhavingsacties tegen overtreders van de sorteerregels. Enkele acties kunnen
hier worden vermeld. Het werken met stickers op verkeerd aangeboden recipiënten
of brieven met de nodige uitleg in de bus zijn eerste stappen om de verkeerd
handelende inwoners te informeren. Het verschaffen van informatie over een
nieuwe selectieve inzameling gebeurt het beste geruime tijd voor het van start
gaan. Huis-aan-huisbezoeken blijken hierbij het meeste resultaat op te leveren. Het
inrichten van infovergaderingen en het instellen van een groen infonummer worden
eveneens als positief ervaren. Aparte infobladen over het afvalbeleid zijn ook
goede communicatiemiddelen om de inwoners correct te doen sorteren of beter
nog afval te doen voorkomen.
Voor moeilijk te bereiken doelgroepen kan het aangewezen zijn specifieke
informatiekanalen op te zetten (bijvoorbeeld buurtwerking, samenkomsten,
aangepaste documenten). Wanneer burgers blijven weigeren deel te nemen aan
het gemeentelijk afvalbeleid kan de gemeente deze inwoners aansporen door
middel van individuele sorteeranalyses van het door de inwoner aangeboden afval
of processen-verbaal en/of boetes. Voor het uitvoeren van individuele
sorteeranalyses op afval van inwoners moet een handleiding worden geschreven,
waarin gedetailleerd staat vermeld hoe deze vorm van toezicht moet worden
uitgevoerd, zeker in het licht van het beschermen van de privacy. Inzake het
uitschrijven van pv’s en boetes moet eveneens duidelijkheid worden gecreëerd
over hoe deze maatregelen effectief worden uitgevoerd en opgevolgd binnen de
juiste wettelijke context. Er moet een sluitende juridische oplossing gevonden
worden voor het hiaat in het afvalstoffendecreet dat de uitvoering van de wet van
13.05.1999 tot invoering van de administratieve sancties en de omzendbrief BA2000/03 van 06.05.2000 (Gemeentebelastingen: coördinatie van de
onderrichtingen) verhindert.

Actie 53

Nieuwe en bestaande selectieve inzamelingen bekijken vanuit een LCAbenadering waarbij milieuwinst vooropstaat
Het is beter onderzoeken rond milieuwinst, bijvoorbeeld CO2-uitstoot, uit te voeren
voordat een inzameling wordt ingevoerd. Co-inzamelingen van bepaalde
afvalfracties kunnen bekeken worden. Ook de actuele selectieve inzamelingen
moeten op basis van een eco-efficiëntiestudie geanalyseerd worden. Het is immers
maar de vraag of de milieuwinst door de recyclage van bepaalde (soms vrij
minieme) afvalstromen inderdaad in verhouding staat tot de milieuschade die
ontstaat door het opzetten van een uitgebreide recyclagestructuur. Hierbij valt te
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denken aan sommige KGA-fracties en PMD-afval. Er dient steeds over gewaakt te
worden dat wettelijk opgelegde doelstellingen inzake recyclage gehaald worden.
Bij het verder intensiveren en optimaliseren van de selectieve ophalingen is er
nood aan onderzoek naar de beste verhouding tussen aangeboden diensten
(recipiënten en frequentie), milieuwinst en kosten. Daarom zal tijdens de
planperiode verder onderzoek hierrond worden uitgevoerd. Daarbij zal de
selectieve inzameling ook geëvalueerd worden ten opzichte van de integrale
inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen met verwerking in mechanischbiologische scheidingstechnieken voor te verwijderen restafval.
Actie 54

Via VLAREA, GISTI-programma's en andere initiatieven de selectieve
inzameling bij bedrijven op kruissnelheid brengen, ook via gemeentelijke
inzamelkanalen
Bedrijven moeten even grote inspanningen doen als huishoudens. Het beleid van
het KMO-plan moet worden voortgezet. De selectieve inzameling bij bedrijven
moet op kruissnelheid komen. Via VLAREA, GISTI-programma’s en andere
sinitiatieven en instrumenten (heffingen, stortverboden, handhaving) zijn dezelfde
taakstellingen haalbaar als voor de huishoudens, met uitzondering van het
organisch-biologisch bedrijfsafval. Gemeentelijke inzamelkanalen kunnen
opengesteld worden voor de inzameling van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in
functie van hun mogelijkheden.

Actie 55

De werking van containerparken optimaliseren
Volgende fracties dienen minimaal te worden ingezameld in afzonderlijke en/of
gecompartimenteerde containers of in goed afgesloten ruimtes op een
vloeistofdichte ondergrond in de containerparken: papier en karton, gekleurd glas,
wit glas, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen, drankkartons, textielafval,
oude metalen, groenafval (fijn tuinafval, gras, haagscheersel, snoeihout en
boomstronken), houtafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(conform de afspraken in de aanvaardingsplicht), steenpuin/inert afval,
asbesthoudend bouw- en sloopafval.
Papier- en kartonafval kan gezamenlijk of in afzonderlijke containers worden
ingezameld. Dit geldt ook voor plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons. Metalen verpakkingen mogen in het kader van het ISA niet meer bij
de oude metalen worden ingezameld om organisatorische redenen. Bepaalde
afvalfracties moeten minstens onder een afdak of in afgesloten containers worden
ingezameld: KGA, herbruikbare goederen en AEEA.
Aanbevolen wordt het groenafval op te splitsen in drie fracties: fijn tuinafval
(waaronder onkruid, gras, bladeren en haagscheersel), snoeihout en
boomstronken. Dit met het oog op de specifieke verwerking en/of voorbehandeling.
Volgende afvalstoffen kunnen facultatief afzonderlijk worden ingezameld: KGA,
autobanden, vlakglas, EPS-afval, kringloopgoederen, kurkafval, dierlijk afval.
In geen geval mogen volgende afvalstoffen ingezameld worden op een
containerpark: huisvuil, oude en vervallen geneesmiddelen (moeten naar de
apotheek), GFT-afval. Wegwerpluiers kunnen enkel worden ingezameld in functie
van recyclage.
Er dient een containerpark operationeel te zijn in alle gemeenten met meer dan
10.000 inwoners. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners moeten per
begonnen schijf van 30.000 inwoners een bijkomend containerpark hebben. Deze
containerparken dienen oordeelkundig verspreid te zijn over het grondgebied van
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de gemeente. Een afwijking kan worden aangevraagd als men kan argumenteren
over een voldoende uitgerust en goed werkend containerpark te beschikken, dat
voldoende lang open is om de stroom bezoekers goed aan te kunnen. Gemeenten
met minder dan 10.000 inwoners beschikken best zelf over een goed uitgerust
containerpark. Deze laatste gemeenten kunnen ook een beroep doen op een
containerpark van een naburige gemeente of intergemeentelijk
samenwerkingsverband. Indien dit laatste niet mogelijk is, is de betrokken
gemeente ertoe gehouden een eigen containerpark te bouwen.
Containerparken moeten optimaal bereikbaar zijn voor de inwoners. Ook de
openingsuren spelen hierbij een cruciale rol. Evenwel betekent het containerpark
een grote financiële belasting door de personeelskosten. Sommige gemeenten
openen hun containerpark bijgevolg onvoldoende. Daarom worden volgende
openingsuren voor particulieren verplicht:
−

Gemeenten tot 15.000 inwoners moeten hun containerpark minstens 15 uur
openen, waarvan op zaterdag minstens 4 uur;

−

Gemeenten vanaf 15.000 inwoners moeten hun containerpark minstens 25 uur
openen, waarvan op zaterdag minstens 6 uur.

Het aanvaarden van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen van kleine ondernemingen is
te verdedigen, maar moet zo georganiseerd zijn dat de aanvoer van de
huishoudelijke afvalstoffen daarvan geen hinder ondervindt.
Een degelijke controle op de aanvoerders van afvalstoffen is noodzakelijk om geen
afvalstoffen van buiten het werkingsgebied aan te trekken.
De totale en reële kosten van ophaling van afvalfracties die onder een
aanvaardingsplicht of terugnameplicht op een containerpark worden ingezameld
moeten aan de lokale besturen worden vergoed. Zoniet worden gemeenten die
meer inspanningen leveren eigenlijk financieel bestraft.
Bestaande vergunde containerparken blijven vergund voor de in de
vergunning opgenomen afvalstoffen, ook als die in de loop van de vergunning
gevaarlijk zouden worden. Voor nieuwe containerparken blijft de rubriek
containerparken volstaan om AEEA in te zamelen.
Specifiek: noch in de indelingslijst, noch in Vlarem II staat uitdrukkelijk
dat een containerpark enkel bestemd is voor de inzameling van
niet-gevaarlijke afvalstoffen, in de lijst van art. 5.2.2.1.1. staan momenteel
al afvalstoffen die gevaarlijk zijn. Wel moet rekening gehouden
worden met het 12° uit § 1 (andere in de vergunning vermelde selectief
ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen). Afvalstoffen (al dan niet gevaarlijk) die
niet nominatief vermeld staan in 1° tot 11° kunnen dus op een containerpark op
voorwaarde dat ze kunnen beschouwd worden als selectief ingezameld en mits dit
uitdrukkelijk is voorzien in de vergunning (indien nog niet voorzien volstaat de
procedure "mededeling kleine verandering").
Overeenkomstig artikel 5.2.2.1.1 mogen op een containerpark een aantal
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden
ingezameld en opgeslagen. Ook wanneer de plaatselijke EEA-handelaars in de
Recupelcontainers op het gemeentelijke containerpark terechtkunnen, is de rubriek
voor gevaarlijke afvalstoffen niet nodig, gelet op de bepalingen van §1 bis van het
eerder genoemde artikel.
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Actie 56

Opleiding van containerparkwachters tot afvalbemiddelaars
Containerparken zijn de hoeksteen van de selectieve inzameling: ze zijn goed
bereikbaar en comfortabel uitgerust; ze veroorzaken geen overlast voor de
omgeving; de bezoekers en het aangevoerde afval worden geregistreerd; ze zijn al
dan niet uitgerust voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen van KMO's.
Om de bezoekers optimaal te ontvangen wordt aanbevolen om minimum 0,5
voltijds personeelslid te voorzien per 100 bezoekers per dag. Deze
personeelsleden moeten een goede opleiding krijgen en worden het beste
beschouwd als afvalbemiddelaars die de mensen met raad en daad bijstaan.
Vooral toezicht op de grofvuilcontainers is noodzakelijk.
De taak van de containerparkwachters is uitgegroeid tot een complexe opdracht:
ontvangen van de bezoeker, toezicht op het correcte sorteergedrag, informatie
bezorgen over het hoe en waarom van afval sorteren, aanrekenen en/of ontvangen
van contantbelasting. In samenwerking met het kringloopcentrum is ook de selectie
op hergebruik of het doorsturen van bezoekers met herbruikbare goederen een
taak. Regelmatig komen de parkwachters in aanraking met agressieve burgers,
worden ze geconfronteerd met diefstal, krijgen ze tegenstrijdige informatie van
burgers, hiërarchie of collega's.
Daarom moeten niet alleen de containerparkwachters beter getraind en
geïnformeerd worden; dit geldt ook voor hun hiërarchie. Ter ondersteuning van de
opleidingen kan het handboek Containerparken van de OVAM geactualiseerd
worden.

2.3.1.2

Fractiegebonden actiepunten

Actie 57

Beperken hoeveelheid aangeboden huisvuil
Onderzoek heeft aangetoond dat hoe intensiever de huis-aan-huisophaling van
huisvuil ingericht wordt hoe meer huisvuil de inwoners meegeven. Door het
doorgedreven aanbod van selectieve inzamelingen gecombineerd met preventie
en allerlei instrumenten zoals het principe "de vervuiler betaalt" is de hoeveelheid
huisvuil in de meeste gemeenten sterk afgenomen. Daarom wordt aanbevolen om
niet meer dan tweewekelijks het huisvuil huis-aan-huis op te halen. Uitzonderingen
op deze aanbeveling kunnen gemaakt worden voor de kustzones, de stedelijke
kernen en bij appartementsgebouwen of woonwijken waar de ruimte voor het
bijhouden van huisvuil zeer beperkt is. Zeker in de zomerperiode kan de frequentie
van ophaling in deze gebieden intensiever worden ingericht om ongemakken zoals
geurhinder en ongedierte te voorkomen.
Huisvuil mag in geen geval worden ingezameld op een containerpark.

Actie 58

Optimaliseren inzameling GFT-afval
Het beleid van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval wordt voortgezet.
Preventie van organisch afval door middel van bijvoorbeeld thuiscomposteren moet
steeds de eerste prioriteit zijn.
De kwaliteit van het ingezamelde materiaal mag niet lijden onder de invoering van
diftar. Enkel zuiver en vers (maximum 2 weken oud) GFT-afval kan op een
milieuverantwoorde manier worden verwerkt tot kwaliteitsvolle compost. De
tarieven dienen in verhouding te zijn tot het gewenste resultaat. Preventie staat
voorop, gevolgd door selectieve inzameling en tenslotte eindverwerking. Deze
rangorde moet weerspiegeld zijn in de tarifering.
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VERSTEDELIJKTE CENTRA
Aanvullend op het beleid uit het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval kan
worden genoteerd dat de randvoorwaarden voor selectieve inzameling in
verstedelijkte centra niet dezelfde zijn als in de rest van de Vlaamse gemeenten. Er
is over het algemeen minder plaats beschikbaar bij de gezinnen, wat leidt tot
minder opslagcapaciteit en meer kans op hinder.
Verstedelijkte centra vallen niet altijd gelijk met het grondgebied van een stad of
gemeente. De Vlaamse steden hebben vaak een vrij groene residentiële rand, die
qua grootte van woning en tuin eerder aansluit bij de landelijke gemeenten.
Daarnaast zijn er eerder landelijke of verstedelijkte gemeenten met een zeer
verstedelijkte bebouwing in het centrum.
In de verstedelijkte centra vraagt de burger naar mogelijkheden om zijn restafval te
beperken, aangezien de huisvuilzak steeds duurder wordt. Bij de selectieve
inzameling moet aandacht worden besteed aan milieuhygiëne.
Het wekelijks in plaats van tweewekelijks inzamelen van GFT-afval biedt niet altijd
voordelen. Het heeft belangrijke consequenties voor de inzamelkosten, maar geen
significante invloed op de reductie van geurklachten. In geval van
stockageproblemen en/of het gebruik van composteerbare zakken kan een
wekelijkse inzameling eventueel verantwoord worden in bv. stedelijke centra.
Collectieve inzamelsystemen (ondergronds of bovengronds) met sleutels en
kaarten kunnen in stedelijke centra een oplossing bieden. Afhankelijk van de wijk,
maar vooral afhankelijk van de inzet van de syndicus, blijken deze systemen
eerder goed of ronduit slecht te functioneren.
Een alternatief voor de selectieve inzameling in hoogbouwwijken, sociale
woonwijken en wijken met dichte bebouwing, kan worden geboden door het
wijkcomposteren. Een goede ondersteuning vanuit de gemeente en de wijk is
echter onontbeerlijk. In het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval zijn
randvoorwaarden omtrent de wijkcompostering opgenomen. Het Vlaamse Gewest
stelt subsidies ter beschikking voor de aanschaf en inrichting van
wijkcomposteerplaatsen.
De kosten-batenanalyse is zeer belangrijk, maar moeilijk te maken voor deze
alternatieve systemen. Het is evident dat de kosten om tot eenzelfde beleid te
komen van wijk tot wijk kunnen variëren. Het streefdoel is iedere inwoner de best
mogelijke service te leveren voor dezelfde prijs.
Bij de keuze voor een bepaald systeem is voorafgaande en blijvende
ondersteuning vanuit de gemeente essentieel.
OVERGANG GROENREGIO NAAR GFT-REGIO
Aanvullend op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval onderzoekt het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO (of een aantal gemeenten van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IVVO) de mogelijkheid om over te gaan
van groen- naar GFT-regio.
De overige groenregio’s dienen eerst hun groeninzameling verder te optimaliseren
en moeten aanzienlijke inspanningen hebben gedaan om het thuiscomposteren en
andere vormen van preventie te promoten, wil men in aanmerking komen om over
te gaan naar een GFT-regio (zie 2.1 Strategie).

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

125

Actie 59

Optimaliseren inzameling papier- en kartonafval
De minstens maandelijkse inzameling van papier- en kartonafval moet in alle
regio’s worden doorgevoerd. Gemeenten die deze inzameling nog niet verzekeren,
dienen dit onmiddellijk aan te passen.
In een kustzone of in een dichtstedelijk gebied kan de ophaalfrequentie worden
verhoogd.
Verenigingen kunnen de taak van de maandelijkse huis-aan-huisinzameling geheel
of gedeeltelijk op zich nemen, indien dat gebeurt via een gestructureerd en een
gecontroleerd systeem en indien de resultaten van de selectieve inzameling
worden meegedeeld aan de gemeente. Belangrijk daarbij is dat alle wetgeving
inzake veiligheid wordt gerespecteerd, onder andere de wet van 06.08.1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Mogelijke optredende risico's bij inzamelingen dienen bekeken te worden, met
vastlegging van gepaste veiligheidsmaatregelen in een veiligheidsdocument.Dit
document geeft een idee van de concrete maatregelen en kan als basis dienen
voor elke gemeente. Het bevat een overzicht van een aantal
veiligheidsmaatregelen, een voorbeeld van een opdrachtbeschrijving voor een
overeenkomst met lokale verenigingen en een veiligheidsinformatiefiche. Laders
moeten verplicht een opleiding van 1,5 uur volgen.
Elke gemeente kan dit veiligheidsdocument aanpassen aan de concrete
omstandigheden.Dit basisdocument kan eveneens worden uitgebreid naar andere
inzamelingen, zoals kringloopgoederen en textielafval.

Actie 60

Optimaliseren inzameling glasafval
(Hol)glasafval wordt selectief ingezameld in alle regio’s. Dit kan via glasbollen,
ondergrondse verzamelcontainers, in of nabij het containerpark of door middel van
een huis-aan-huisinzameling minstens één keer per maand gecombineerd met een
inzameling op het containerpark.
De spreidingsdichtheid van de glasbollen is minimaal 1 glasbol per 1000 inwoners.
Een voldoende spreiding van de glasbollen moet worden gegarandeerd en de
glasbollen moeten worden opgesteld op goed bereikbare plaatsen. Het is verplicht
het glasafval in de glasbollen in te zamelen in minstens twee kleuren (wit en
gekleurd). De glasbollen moeten minstens tweewekelijks worden geledigd of in
functie van de behoefte. In het contract met de ophaler moet worden vermeld dat
overlast bij het ledigen moet worden vermeden (visuele overlast zoals zwerfvuil,
geluidshinder). Gemeenten die in het kader van de promotie van preventie en
hergebruik minder glasbollen op hun grondgebied wensen, moeten een
gemotiveerde afwijking aanvragen aan de OVAM.
De inzameling van glasafval op het containerpark hoeft niet noodzakelijk te
gebeuren binnen het park zelf. Er kunnen ook glasbollen worden opgesteld bij de
ingang of in de nabijheid van het containerpark. Op deze manier is er meer plaats
in het park zelf en blijft het aanbieden van glas gratis indien de toegang tot het
containerpark moet worden betaald.
Huis-aan-huisinzameling van glas is te verdedigen vanaf een bepaalde
bevolkingsdichtheid in een gemeente of in een intergemeentelijk
samenwerkingsverband. Hiertoe zal binnen de IVC onderzoek plaatsvinden. Huisaan-huisinzameling is immers een zeer sociale inzamelwijze, aangezien iedereen
hieraan optimaal kan deelnemen, ook minder mobiele burgers. Verder is er geen
visuele en andere hinder door de glasbollen. In een kustzone of in een
dichtstedelijk gebied kan de ophaalfrequentie of de glasboldichtheid worden
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verhoogd. De inzamel- en verwerkingskosten moeten volledig worden vergoed
door FOST Plus.
Om de kwaliteit van de leefomgeving in bepaalde afgelijnde zones (stedelijke
centra, kustgebied, appartementsblok) te verbeteren kan het Vlaamse Gewest
subsidies verlenen voor de inzameling via ondergrondse inzamelsystemen.
Actie 61

Optimaliseren inzameling PMD-afval
Een inzameling huis-aan-huis is toegestaan maar mag geen negatief effect hebben
naar preventie toe. Om de inzamelingskosten te beperken, kan de gemeente
overschakelen van een tweewekelijkse naar een maandelijkse inzameling.
Voorwaarde daarbij is evenwel dat de hoeveelheid PMD-afval in het restafval niet
gaat stijgen. Dat wordt gemeten via sorteeranalyses van de restafvalzakken,
massabalansanalyses (met als vertrekpunt een nulmeting bij de tweewekelijkse
inzameling) en een vergelijking van de selectief ingezamelde hoeveelheden met
het verpakkingscontingent dat op de lokale markt wordt gebracht en de
hoeveelheid in de huisvuilzak.
Bij een huis-aan-huis-inzameling dient een heffing op de zak te worden ingesteld
die maximaal de helft is van de retributie op het restafval. Dit om te vermijden dat
al te veel restafval in de PMD-zak terecht komt en om de druk op preventie te
behouden. De "winst" die de lokale besturen op de PMD-zak halen, bovenop de
vergoeding voor aanmaak en distributie van de zak en voor de vergoeding van de
projectopvolging, moeten zij besteden voor preventieacties of in functie van de
zwerfvuilproblematiek.
Verder kunnen alle verpakkingen worden ingezameld zodat de burger een veel
eenvoudigere sorteerregel kan hanteren: alle kunststof-, metalen verpakkingen en
drankkartons mogen in de blauwe zak. Randvoorwaarde hierbij is dat deze fractie
voor een realistische kostprijs gerecycleerd of nuttig toegepast kan worden en dat
er in het geval van recyclage voor deze gerecycleerde materialen voldoende
afzetmogelijkheden beschikbaar zijn. De inzameling van PMD-afval op de
containerparken hoeft niet verder opgesplitst te worden. Het afgevoerde PMD-afval
wordt immers in de sorteerinstallatie verder gescheiden. Metalen verpakkingen
worden bij voorkeur niet meer samen met oude metalen ingezameld. Bij een
intensieve huis-aan-huisophaling van PMD-afval is een inzameling op het
containerpark niet meer verplicht.
In het kader van de gewijzigde erkenning van 10.01.2002 van FOST Plus kunnen
pilootprojecten worden opgestart. De inzamelscenario’s die goede resultaten
opleveren inzake performantie en kostprijs kunnen worden beschouwd als
volwaardige inzamelscenario’s die ook elders kunnen worden toegepast. Dat
betekent dat FOST Plus de totale en reële kosten hiervan moet vergoeden.
Om de kwaliteit van de leefomgeving in bepaalde afgelijnde zones (stedelijke
centra, kustgebied, appartementsblok) te verbeteren kan FOST Plus extra
middelen voorzien voor de inzameling via ondergrondse inzamelsystemen.

Actie 62

Optimaliseren inzameling textielafval
De selectieve inzameling van oude kleding en schoeisel voor hergebruik en de
inzameling van lompen voor recyclage moeten verder stijgen. Deze inzameling
gebeurt via huis-aan-huisophalingen of via containers verspreid in de gemeente in
combinatie met het containerpark. Ook kringloopcentra zamelen deze afvalfractie
in, al dan niet samen met de overige kringloopgoederen.
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Bij het plaatsen van containers door andere organisaties dan de gemeente is het
belangrijk dat enkel wordt gewerkt met ophalers die zijn erkend en met wie de
lokale besturen een overeenkomst hebben gesloten. De gemeente kan nieterkende ophalers weigeren, zowel op de openbare weg als op privé-terreinen die
toegankelijk zijn voor het publiek.
Om een einde te maken aan de verwarring rond bonafide en malafide organisaties
en illegale sorteerders, zal de OVAM een lijst opstellen van erkende ophalers met
wie de gemeenten overeenkomsten kunnen afsluiten. Deze erkende ophalers
moeten aan een aantal criteria voldoen op het gebied van informatiedoorstroming,
ophaal- en verwerkingsreglementering, sociale wetgeving en het afsluiten van
contracten. Samen met de kringloopcentra en de ophaalorganisaties wordt een
sluitend systeem uitgewerkt.
Omdat de prijzen van de ingezamelde textielfracties nogal kunnen schommelen en
dit een directe impact heeft op de inzamelactiviteiten van vele organisaties moet
een systeem worden uitgewerkt dat garandeert dat het textielafval continu wordt
ingezameld.
Actie 63

Optimaliseren inzameling grofvuil
Een grofvuilinzameling zesmaal per jaar huis-aan-huis via een afroepsysteem is
een te verdedigen optie. Tijdens het contact met de gemeente kan men de inwoner
duidelijk maken wat wel en niet bij het grofvuil hoort. Bovendien moeten enkel deze
adressen bediend worden. Zo wordt vermeden dat de hele gemeente op de dag
van de ophaling vol grofvuil staat. Bij de ophaling zijn in principe enkel de nietrecycleerbare fracties die niet passen in de huisvuilzak toegestaan. Vanuit
milieuoogpunt kan dit niet-recycleerbare grofvuil samen met de huisvuilophaling
worden uitgevoerd. Worden oude metalen en recycleerbaar houtafval samen met
het grofvuil ingezameld, dan moet het grofvuil eerst afgevoerd worden naar een
vergunde sorteerinstallatie.
Om de herbruikbare fracties uit het grofvuil door een kringloopcentrum te laten
inzamelen, worden de inwoners het beste bij de eerste contacten gesensibiliseerd
over de rol van het kringloopcentrum. Hoe meer een kringloopcentrum de
aangeboden afvalstoffen aan de bron - dus bij de consument - ziet, des te groter
de kans op hergebruik. Het betekent daarom nog niet dat kringloopcentra alle
grofvuil moeten inzamelen. Goede afspraken tussen de lokale besturen en de
kringloopcentra zijn hier van essentieel belang. Lokale besturen moeten hiertoe
een overeenkomst afsluiten met erkende kringloopcentra.
De huis-aan-huisinzameling van grofvuil kan worden beperkt tot tweemaal per jaar
op afroep wanneer permanent grofvuil wordt ingezameld op het containerpark.
Deze brengmethode moet evenwel worden beperkt tot de inzameling van
afvalstoffen die niet in het inzamelrecipiënt voor huisvuil kunnen. Bovendien moet
erop worden toegezien dat de herbruikbare fractie apart wordt opgeslagen of dat
de inwoners met herbruikbare goederen worden doorverwezen naar het
kringloopcentrum.
Gemeenten met een te hoge hoeveelheid grofvuil zamelen immers vaak via de
grofvuilcontainer op het containerpark grote hoeveelheden brandbaar afval in.
Toezicht op de grofvuilcontainer lost hier zowat alle problemen op.

Actie 64

Optimaliseren inzameling bouw- en sloopafval
Waar vroeger het bouw- en sloopafval in gemengde vorm werd ingezameld en
vaak werd afgevoerd naar een stortplaats, wordt deze afvalfractie op
containerparken in meerdere fracties ingezameld. Het steenpuin en eventueel
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ander inert afval wordt afzonderlijk ingezameld en afgevoerd naar door COPRO
gekeurde puinbrekers. Gemeenten mogen in geen geval dit ingezamelde
steenpuin gebruiken voordat het door dergelijke breekinstallaties wordt verwerkt.
De enige uitzondering hierbij is de aanleg van infrastructuur op de eigen vergunde
stortplaats.
VLAREM legt de verplichting op om asbesthoudende materialen afzonderlijk in te
zamelen. Bewerkingen op deze afvalstoffen zijn niet toegestaan. Ze moeten
worden gestort op categorie-3-stortplaatsen. Andere fracties zoals vlakglas en
houtafval worden eveneens afzonderlijk ingezameld.
Gemeenten kunnen voor minder mobiele mensen een bijkomende dienstverlening
aanbieden, door bijvoorbeeld op afroep en tegen betaling zakken van 1 m³ aan
huis aan te bieden, met inbegrip van de ophaling.
Actie 65

Optimaliseren inzameling groenafval
Het beleid van het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval wordt voortgezet.
Aanvullend op het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval kan worden gesteld
dat de selectief ingezamelde hoeveelheid groenafval jaar na jaar stijgt. Deze
stijging is het gevolg van een toenemende interesse voor tuinen en groen, meer
afvoer naar het containerpark, gedetailleerder opnemen in de statistieken, meer
aanplantingen van groen (gemeentelijk groen, groen in plaats van verharding) en
niet te onderscheiden aanvoer van gemeentelijke groendiensten en
tuinaannemers.
Het instellen van diftar op de inzameling van groenafval zou de hoeveelheid
groenafval op de containerparken kunnen doen afnemen. Evenwel zal de instelling
van diftar op GFT-afval een hoeveelheid tuinafval doen verdwijnen uit het GFTafval richting groenafvalinzameling.
De kwaliteit van het ingezamelde materiaal mag niet lijden onder de invoering van
diftar. Enkel zuiver groenafval en vers fijn tuinafval kunnen op een
milieuverantwoorde manier worden verwerkt tot kwaliteitsvolle compost. De
tarieven dienen in verhouding te zijn tot het gewenste resultaat. Preventie staat
voorop, gevolgd door selectieve inzameling en ten slotte eindverwerking. Deze
rangorde moet weerspiegeld zijn in de tarifering. Verwacht wordt dat de
hoeveelheid groenafval nog enige tijd zal blijven toenemen, zeker indien
consequent zal worden opgetreden tegen thuisverbranden. Op zich is dat een
gunstige evolutie, die echter niet mag ontsporen in te grote hoeveelheden selectief
ingezameld groenafval, ten koste van preventie.
Daarom dient er een betere identificatie van de oorsprong van het groenafval te
gebeuren: huishoudens versus gemeenten, tuinaannemers, enz. Anderzijds kan de
aanvoer worden afgetopt door de promotie van thuiscomposteren en afvalarm
tuinieren (zie Preventie).
Grote hoeveelheden al dan niet verhakseld groenafval op containerparken kunnen
hinder opleveren, zoals geurhinder, ongedierte, brandgevaar…
Het groenafval mag niet te lang op het containerpark worden opgeslagen. Een
snelle afvoer van vooral fijn tuinafval voorkomt hinder op het containerpark en op
de composteringseenheid. Variatie in opslagtermijn in functie van de seizoenen is
wenselijk. De opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de
periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere
tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een
groencomposteerder is verplicht.
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Veel gemeenten trachten kosten te besparen door het opsparen en verhakselen
van grote hoeveelheden groenafval en die als mulchmateriaal aan de bevolking
aan te bieden, zodat ze geen composteringskosten hebben. Deze preventie-,
inzamel- en verwerkingsstrategie is dubieus te noemen. Er worden heel wat
kwaliteitsproblemen vastgesteld:
−

Vaak is het geen zuiver snoeihout dat wordt verhakseld en worden er op deze
manier onkruidzaden verspreid;

−

De fysische kwaliteit van het mulchmateriaal laat eveneens vaak te wensen
over. Mulchmateriaal is in principe houtachtig materiaal dat langere tijd de
bodem zal bedekken. Dikwijls wordt echter al het groenafval verhakseld tot
mulch, dus ook het fijne tuinafval, dat uiteraard niet de gewenste
eigenschappen van mulchmateriaal heeft;

−

Het risico op de verspreiding van ziektekiemen via mulchmateriaal afkomstig
van besmet snoeihout is reëel. Daarom is hierover een onderzoek
noodzakelijk;

−

Door de opslag van grote hoeveelheden groenafval op het containerpark
ontstaat hinder. De afvoerregels van groenafval moeten op alle
containerparken gerespecteerd worden (zie hierboven). Het Vlaamse Gewest
zal geen subsidies meer verlenen voor hakselaars van groenafval.

De composteringsinstallaties krijgen vaak te weinig structuurmateriaal van de
containerparken aangeleverd. Dit heeft uiteraard consequenties voor de
verwerking van het GFT- en groenafval. Met het oog op een toename van de
verwerking van bermmaaisel zal bijkomend structuurmateriaal vereist zijn. Anders
ontstaan verwerkingstechnische problemen of moet elders structuurmateriaal
worden aangekocht, wat zich vertaalt in een toename van de afvalverwerkingsprijs.
Bovendien is snoeihout een gegeerde grondstof. De energiesector kan immers het
snoeihout aanwenden als bron van groene stroom. Het overige groenafval is
echter niet erg geschikt voor energierecuperatie.
Er moeten duidelijke prioriteiten worden gesteld omtrent een kwalitatief gebruik van
snoeihout. Het beleid geeft materiaalrecyclage voorrang op energierecuperatie.
Snoeihout is enerzijds een afvalstof die dus bij voorkeur als materiaal wordt
gerecycleerd, maar anderzijds is snoeihout nodig als grondstof om de
materiaalrecyclage vlot te laten verlopen.
Om dit te bereiken, dient het totale aanbod aan snoeihout en de verdeling over de
verschillende toepassingen te worden gecentraliseerd. De composteerders zijn
ideaal geplaatst om deze regiefunctie uit te voeren. Zij kunnen naargelang van de
seizoenen en het aanbod aan groenafval oordelen hoeveel snoeihout nodig is voor
de compostering, zodat de afvalverwerking optimaal kan verlopen. Het overschot
aan structuurmateriaal kan ter beschikking worden gesteld als mulchmateriaal
(eventueel na hygiënisatie). De composteerders kunnen met kennis van zaken de
fysische kwaliteit van het mulchmateriaal garanderen. Deze acceptatie en
verdeling door de composteerders dienen praktisch te worden uitgewerkt.
Actie 66

Optimaliseren inzameling oude metalen
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de inzameling van oude metalen volledig
legaal gebeurt. Enkel ophalers die een contract hebben met een gemeente kunnen
oude metalen afhalen. Er moet worden opgetreden tegen de zogenaamde
ochtend- of avondsterren die oude metalen ophalen uit het grofvuil of voordat de
door de gemeente aangeduide ophaler langskomt. Een ophaalsysteem op afroep
leent zich hier het beste toe. Zo kan ook worden vermeden dat oudijzerhandelaars
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nog steeds afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ophalen bij
particulieren en zelfs bij handelaars. Deze illegale circuits moeten volledig
ontmanteld worden.
Worden oude metalen niet meer afzonderlijk van het grofvuil opgehaald, dan
moeten ze in een sorteerinstallatie voor grofvuil afgescheiden worden.
Actie 67

Optimaliseren inzameling houtafval
Wordt houtafval niet afzonderlijk van het grofvuil ingezameld, dan moet het grofvuil
eerst afgevoerd worden naar een sorteerinstallatie waar het houtafval wordt
afgescheiden.
Houtafval moet alleszins op het containerpark afzonderlijk worden ingezameld. De
gemeente kan alle houtafval gezamenlijk inzamelen, maar om de kwaliteit van de
ingezamelde houtafvalfractie te kunnen waarborgen is minstens een scheiding
nodig tussen de groep niet-gevaarlijk behandeld en onbehandeld houtafval
enerzijds en de fractie gevaarlijk behandeld houtafval anderzijds. Krachtens het
afvalstoffendecreet is een scheiding tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffen immers verplicht. Onderzoek moet verder uitwijzen welk verduurzaamd
hout effectief als gevaarlijk afval moet worden beschouwd.
Voor het optimaal beheer van alle houtafval in Vlaanderen zal een afzonderlijk
houtafvalplan worden opgesteld.

Actie 68

Optimaliseren inzameling KGA
De selectieve inzameling van KGA is in 1991 ingevoerd. Ondertussen is de lijst van
KGA licht aangepast. Spuitbussen van voedingsmiddelen, bepaalde
schoonmaakmiddelen en cosmetica worden niet meer als KGA beschouwd.
Injectienaalden en licht radioactief materiaal worden aan de lijst toegevoegd. Een
aantal fracties van het KGA wordt afgevoerd naar verbrandingsinstallaties. Er dient
onderzocht te worden of de selectieve inzameling van deze fracties nog
noodzakelijk is.

Actie 69

Opstellen lijst licht radioactieve afvalstoffen en optimaliseren inzameling
Steeds meer gebruiksvoorwerpen en afvalstoffen in onze maatschappij bevatten
een kleine hoeveelheid licht radioactief materiaal. Het risico dat ophaalwagens,
andere afvalstoffen, installaties en inzamelpersoneel geconfronteerd worden met
licht radioactief materiaal moet zoveel mogelijk beperkt worden. Dit vraagt
maatregelen aan de bron. Om het beheer hiervan op een milieuverantwoorde wijze
te laten gebeuren, moet eerst een inventaris gemaakt worden van alle licht
radioactieve bronnen in onze consumptiemaatschappij. Op basis hiervan kan een
beleid uitgevoerd worden samen met het federale niveau en het NIRAS.
Rookdetectoren worden vanaf 2003 aan het KGA toegevoegd. Een aandachtspunt
vormt het licht radioactieve incontinentiemateriaal van patiënten die een
isotopenbehandeling ondergaan.

Actie 70

Onderzoek naar en opzetten van een aangepast beleid rond luiers
De OVAM moet het initiatief nemen tot de ontwikkeling van een beleid rond de
problematiek van wegwerpluiers.
Luiers vormen nog steeds een aanzienlijk aandeel van de huisvuilzak. Zorgt de
dalende nataliteit voor minder wegwerpluiers, dan zorgt de veroudering van de
bevolking voor een toename. In 2000 bedroeg de totale hoeveelheid luier- en
incontinentieafval 104.000 ton, waarvan 20.400 ton of 20 % van RVT’s. Een
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inzamelsysteem voor deze fractie tegen een aanvaardbare kostprijs is niet evident.
Bovendien wordt nog steeds gezocht naar een betaalbare verwerkingswijze. Op
basis van het onderzoek dat de OVAM hiernaar heeft laten uitvoeren in 2002 blijkt
dat een afzonderlijke inzameling van luier- en incontinentieafval kan overwogen
worden bij rust- en verzorgingstehuizen (omwille van de grote volumes).
Belangrijke randvoorwaarde voor de selectieve inzameling is de beschikbaarheid
van een milieu-economisch verantwoorde verwerkingstechniek.
In het geval van een positieve evolutie op dit terrein zou tegen 2007 20 % van het
wegwerpluier- en incontinentieafval selectief kunnen worden ingezameld, met
name bij RVT’s en rusthuizen, met het oog op een specifieke verwerking.
Inzamelen via de GFT-fractie wordt als proefproject beperkt tot de regio van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IGEAN. Er dient te worden bekeken in
hoeverre composteerbare luiers meer geïntroduceerd kunnen worden.
Op het vlak van inco-afval kan eveneens preventief worden gewerkt. Aangepaste
medicatie en training, en het juiste inco-materiaal kunnen leiden tot de productie
van minder afval.
De producenten en invoerders van luiers dienen voor 01.01.2004 bij de OVAM een
plan in voor de inzameling, het hergebruik, de recyclage en de verwerking van
luiers, en de financiering daarvan. Dit plan is geldig voor maximum 3 jaar. Ook de
introductie van volledig composteerbare luiers moet verder overwogen worden.
Zolang er geen realistische inzamel- en verwerkingsstrategieën met het oog op
materiaalrecyclage beschikbaar zijn, dient er vooral te worden gewerkt rond
preventie. De hoeveelheden die niet kunnen worden vermeden, kunnen worden
gevaloriseerd in de energierecuperatie.
Actie 71

Optimaliseren inzameling oude en vervallen geneesmiddelen
Oude en vervallen geneesmiddelen worden selectief ingezameld via het circuit van
de apothekers in het kader van een vrijwillige overeenkomst met de betrokken
sectoren.
Er blijken soms verschillende boodschappen naar de patiënt-consument verspreid
te worden. Regelmatige informatiecampagnes vanuit de farmaceutische sector
rond het preventief omgaan met geneesmiddelen (koop niet te veel) en de
inzamelkanalen zijn wenselijk. Preventieve maatregelen kunnen het beste in
samenspraak met het federale niveau gebeuren, aangezien regelgeving op het
gebruik van geneesmiddelen federaal geregeld is.
Alleszins kunnen oude en vervallen geneesmiddelen niet via een containerpark
noch via een KGA-ophaling of andere afvalfractie worden ingezameld. Dit wordt
verboden door de Farmaceutische Inspectie op grond van bescherming van de
privacy van de patiënt. Ze moeten via het apothekerscircuit worden ingezameld.
Papier en karton mogen nu al bij de maandelijkse ophaling van deze afvalstoffen.
Lege glazen recipiënten van geneesmiddelen kunnen probleemloos worden
ingezameld via de inzameling van glasafval. Dit stelt geen problemen voor de
verwerking. Glazen recipiënten waarin nog vloeibare geneesmiddelen inclusief
siropen zitten, horen bij het inzamelcircuit van oude en vervallen geneesmiddelen.
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Actie 72

Uitbouwen en optimaliseren inzameling dierlijk afval
Proefprojecten in de gemeenten Gent en Schoten tonen aan dat onder
welafgelijnde voorwaarden de inzameling van dierlijk afval op een containerpark
mogelijk is en tegemoetkomt aan een lokale behoefte. Daarom is het opportuun om
minstens per intergemeentelijk samenwerkingsverband één of meerdere
voorzieningen in te richten voor de inzameling van dergelijk afval.
Dierlijk afval op containerparken betreft meestal afval van particulieren (dode
huisdieren) en het dierlijk afval opgehaald door stadsdiensten (overreden dieren,
dode vissen en eenden door botulisme in vijvers). Daartoe moet steeds rubriek
2.1.1. van VLAREM I aangevraagd worden (opslag van afvalstoffen niet aan een
verwerking van de afvalstoffen verbonden). De meerwaarde van deze rubriek
tegenover de gewone containerparkrubriek is dat de klasse-1-indeling van de
inrichting wordt gekoppeld aan de verplichting tot de aanstelling van een
milieucoördinator. De aard van het afval (bederfelijkheid, eventuele geur- en
ongedierteoverlast bij slecht beheer) maakt het toezicht van een milieucoördinator
wenselijk.
De containerparken die dergelijke afvalstoffen inzamelen onder de
containerparkrubriek (2.2.1.b.) moeten hun milieuvergunning zo snel mogelijk in
orde brengen.
Er worden enkele bijzondere voorwaarden gesteld:

Actie 73

−

Gekoelde opslag;

−

Aanvoer enkel onder strict toezicht ;

−

Hygiënische aanvoer moet zijn geregeld (moet ethisch verantwoord blijven
voor andere bezoekers, bijvoorbeeld met plastic zakken);

−

Alles wordt beschouwd als hoog-risicomateriaal (HRM) bestemd voor
vernietiging: ofwel moet het afval rechtstreeks worden afgevoerd naar
verbranding, ofwel moet het door een erkend ophaler voor HRM worden
opgehaald voor verwerking bij een erkend verwerker voor HRM, die het afval
voorbewerkt met het oog op uiteindelijke verbranding. Er wordt hiervoor best
een schriftelijke overeenkomst met de erkende ophaler gevraagd;

−

Dode dieren die behoren tot het runder-, varkens-, schapen- en geitenras en
de eenhoevigen mogen niet worden aangevoerd. Deze worden na melding aan
Rendac gratis (verplichte ophaling met betaling door het Vlaamse Gewest)
opgehaald bij particulieren.

Opstellen beheersplan en optimaliseren inzameling afval van thuiszorg
Steeds meer mensen verkiezen thuisbehandeling voor hun ziekte. Het gaat hierbij
om een toenemend aantal nierdialysepatiënten, kankerpatiënten en andere
specifieke ziekten die elk hun specifieke afval hebben. Naast die specifieke
afvalstoffen, komen ook steeds meer injectienaalden via de thuiszorg vrij.
Onderzoek naar het beheer van dit verzorgingsafval is noodzakelijk. Dit kan leiden
tot het opstellen van een beheersplan van verzorgingsafval dat zoveel mogelijk
gebruikmaakt van de bestaande infrastructuren.
Injectienaalden gebruikt door particulieren voor het zelf toedienen van
geneesmiddelen worden toegevoegd aan de lijst van KGA. Elk jaar gebeuren
immers arbeidsongevallen met injectienaalden tijdens de afvalophaling of sortering.
De gezondheidsrisico’s van de betrokkenen en de psychologische gevolgen van
zo'n arbeidsongeval vragen om een specifieke benadering van dit afvalprobleem.
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Actie 74

Opzetten proefproject rond composteerbare verpakkingen
Een beperkte hoeveelheid producten wordt al verpakt in composteerbare
verpakkingen. Omdat de hoeveelheid op de markt gebrachte composteerbare
verpakkingen nog relatief beperkt is en de consument hiermee nog niet vertrouwd
is en geen onderscheid kan maken met niet-composteerbare verpakkingen, wordt
geopteerd voor ophaling via het huisvuil. Zelfs thuiscomposteren is geen oplossing,
aangezien een belangrijk deel van de huidige bioplastics in het
composteersysteem thuis niet zal composteren. Evoluties inzake bioplastics voor
huishoudelijke verpakkingen moeten wel opgevolgd worden. Wanneer op grotere
schaal bioplastics ingezet zullen worden in specifieke bedrijfssectoren (catering,
fastfood), dan kan in samenwerking met de IVC een proefproject opgezet worden
om deze bioplastics selectief in te zamelen en te composteren. Bij een proefproject
zal de nodige aandacht besteed worden aan de sensibilisering, waarbij duidelijke
sorteerinstructies, ook op de verpakking, worden gecommuniceerd.

Actie 75

Optimaliseren aanpak zwerfvuil
Al een aantal jaren proberen verscheidene instanties in Vlaanderen naar
oplossingen te zoeken voor het zwerfvuil dat in het Vlaamse landschap
rondslingert. Zowel de OVAM als LIN en VVSG hebben op tijd en stond en elk op
hun manier al meermaals geprobeerd het zwerfvuil uit het straatbeeld te doen
verdwijnen. Desalniettemin is uit onderzoek gebleken dat zwerfvuil nog steeds
behoort tot één van de grootste ergernissen van de bevolking. Een grondigere en
beter gestructureerde aanpak dringt zich dus op.
Midden 2001 heeft de OVAM in opdracht van de Vlaamse minister van Leefmilieu
en Landbouw het initiatief genomen om het Project Zwerfvuil op te starten waarin
deze problematiek integraal onder de loep wordt genomen. Bij onze buurlanden
was al gebleken dat samenwerking tussen het bedrijfsleven, diverse overheden en
andere belangenorganisaties de enige weg is tot een succesvolle bestrijding van
het zwerfafval. De betrokken partijen in het Project Zwerfvuil moeten zich
engageren om het grondgebied van Vlaanderen zoveel mogelijk te vrijwaren van
zwerfvuil. Hiertoe zal worden onderzocht met welke middelen of initiatieven het
zwerfvuilprobleem in Vlaanderen verkleind kan worden. Gedeelde financiële
verantwoordelijkheid tussen de overheid en de privé-sector is het uitgangspunt.
Onder meer zullen specifieke proefprojecten en campagnes worden opgestart en
uitgevoerd waarin de consument steeds in deeldoelgroepen benaderd wordt.
Hierbij wordt uitgegaan van het principe "continu confronteren" zodat de grote
doelgroep consument elke keer in een andere situatie als deeldoelgroep bereikt
wordt. Telkens moet de nadruk gelegd worden op voorkoming van zwerfvuil,
eerder dan enkel aan symptoombestrijding te doen.
Niet alleen moet de consument leren zijn gedrag te veranderen, ook de producent
moet zich ervan bewust worden dat hij het aanbod van zwerfafvalgevoelige
producten kan beperken. Bijzondere aandacht gaat naar drankautomaten in het
straatbeeld. De OVAM zal samen met VVSG aanbevelingen doen aan de lokale
besturen aangaande de inplanting van drankautomaten en de problematiek van
het zwerfvuil.
Een ander belangrijk aandachtpunt is handhaving. De gemeenten moeten
gestimuleerd worden om te beschikken over een politiereglement dat concrete
bepalingen terzake bevat, waarbij ze zich kunnen baseren op het model
politiereglement van de OVAM. Waar nodig moet de wetgeving worden bijgesteld
zodat handhaving door de lokale besturen makkelijker wordt. Overleg met de
parketten moet leiden tot afspraken zodat de bekeuringen voor verspreiden van
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zwerfvuil of sluikstorten en ander ontwijkgedrag niet geseponeerd worden, maar
effectief leiden tot bestraffing van de overtreders.
Uiterlijk eind 2003 moeten resultaten merkbaar zijn. Zoniet zal het Vlaams Gewest
overgaan tot bijkomende maatregelen. Er zal een protocol afgesloten worden
tussen alle betrokken actoren waarbij eenieder zich engageert om Vlaanderen
zwerfvuil-arm te maken. Een eerste actiepunt is meer inzicht verwerven in de
hoeveelheden en de samenstelling van het zwerfvuil en de zwerfvuilgevoelige
locaties.
Ten slotte moet worden onderzocht of de problematiek van verpakkingsafval in het
zwerfvuil niet kan worden aangepakt binnen het ISA. Daarnaast moeten de
producenten en invoerders van verpakte verbruiksgoederen, die door de
leidinggevende ambtenaar van de OVAM worden aangeduid als zijnde goederen
die vaak terug te vinden zijn in het zwerfvuil, voor 01.01.2004 een beheersplan
opstellen en acties voorzien voor het tegengaan van deaan wezigheid van hun
verpakkingen in het zwerfvuil. Hun beheersplan handelt specifiek over mogelijke
sensibiliseringsmaatregelen om een gedragsverandering te bekomen. Het
beheersplan en een rapport van de acties worden ingediend bij de OVAM.
Het werken met beheersplannen wordt nauwgezet geëvalueerd. Indien hieruit blijkt
dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn, wordt onderzocht welke bijkomende
fiscale maatregelen (waaronder statiegeld) ingezet kunnen worden. Het gebruik
van blikvangers moet worden bijgestuurd. Deze kunnen immers voor heel wat
zwerfvuil zorgen en bovendien zijn de ingezamelde afvalstoffen niet steeds
geschikt voor recyclage. Bij de inplanting van blikvangers moet rekening gehouden
worden met mogelijke neveneffecten zoals het aantrekken van zwerfvuil, de
inpassing in het lokale preventiebeleid...
Om de kwaliteit van het bermmaaisel te verbeteren, wordt in de bestekken tot
maaien van bermen opgenomen dat het aanwezige zwerfvuil eerst wordt
opgeruimd.
Actie 76

Optimaliseren afvalscheiding in appartementsgebouwen
Het organiseren van een selectieve inzameling in een appartementsgebouw is niet
altijd evident. Plaatsgebrek, anonimiteit, specifieke bevolkingsgroepen
(alleenstaanden, ouderen, allochtonen, ...) liggen hiervan aan de basis.
Om het scheidingsgedrag te verbeteren, kunnen diverse maatregelen worden
voorzien:
−

Er moet een verbod op het gebruik van huisvuilkokers worden uitgewerkt en
ingesteld;

−

Er moeten afspraken worden gemaakt met verenigingen van syndici. Opleiding
en sensibilisering kunnen hierbij worden aangewend;

−

Er moeten specifieke voorzieningen worden getroffen om het gesorteerde afval
in te zamelen. Via het subsidiebesluit worden bijvoorbeeld ondergrondse
containers van appartementsgebouwen gesubsidieerd. Bij nieuwbouw dienen
specifieke afvallokalen te worden voorzien. De huis-aan-huisophaling kan
hierdoor worden vervangen;

−

Voor het organisch afval kunnen wijkcomposteringen worden voorzien.
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Actie 77

Optimaliseren aanpak uitwerpselen van huisdieren
Uitwerpselen van alle voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden dieren
(rundvee, varkens, pluimvee, paarden, konijnen, geiten, schapen en nertsen)
worden conform het mestdecreet beschouwd als dierlijke mest.
Particulieren die kleine aantallen dieren houden als hobbyactiviteit (zoals paarden,
geiten en kippen) laten deze dieren meestal vrij rondlopen in hun tuin of weide. In
deze omstandigheden worden deze gronden automatisch bemest en is er geen
afvoer noodzakelijk. Indien deze particulieren hun dier(en) ook op stal zetten,
hebben zij de mogelijkheid om de mest van deze dieren af te voeren naar eigen
grond (tuintjes), tuintjes van buren of landbouwers met gronden. De mestbank
opteert eerst voor gebruik in eigen tuin, nadien voor gebruik in andere tuinen en
desnoods door landbouwers. De modaliteiten voor het vervoer staan in het
mestdecreet. Iedereen mag zonder verdere procedures dierlijke mest vervoeren
met een vervoermiddel waarvan het nuttig laadvermogen kleiner is dan 500 kg.
De uitwerpselen van vleesetende huisdieren (honden en katten) worden het beste
meegegeven met het huisvuil. In geen geval worden ze thuis gecomposteerd.
Gemeenten moeten maatregelen treffen tegen het achterlaten van uitwerpselen op
openbare plaatsen. Hondentoiletten, verdeelautomaten van recipiënten en andere
voorzieningen kunnen de verontreiniging van straten en pleinen tegengaan.
Een globale informatiecampagne over de mogelijke oplossingen en bestemmingen
voor deze dierlijke uitwerpselen zal veel onduidelijkheid wegnemen bij de
bevolking en de lokale besturen.

Actie 78

Optimaliseren en intensiveren selectieve inzamelingen in grootstedelijke
centra
Specifieke gebieden zoals grootstedelijke centra vragen een aangepast
afvalbeleid. Immers, door hun centrumfunctie slikken grote steden heel wat
milieuoverlast van derden. Ook hebben ze steeds meer te maken met kleiner
wordende gezinnen (veel eenpersoonsgezinnen), KMO’s en zelfstandig
ondernemers, toeristen, schoolgaande jeugd, inwoners met een vreemde
nationaliteit… Dergelijke situaties vragen aangepaste maatregelen, onderzoek
naar bijkomende instrumenten en een gedifferentieerde aanpak inzake afvalbeleid.
Bijkomend onderzoek naar afvalcorrectiefactoren voor dergelijke invloeden moet
uitgevoerd worden.
Tijdens de planperiode moet een model ontwikkeld worden dat de afvaltransporten
(ophaling en afvoer) binnen Vlaanderen in kaart brengt en tracht te optimaliseren,
zeker in het licht van de reductie van de CO2-uitstoot.

Actie 79

Optimaliseren van de selectieve inzameling bij (kust)toeristen
Kustgemeenten ervaren door de toeloop van niet-inwoners en de specifieke
bebouwing in de toeristische zone problemen bij het doorvoeren van selectieve
inzamelingen. Daarom wordt verder uitvoering gegeven aan het kustactieplan,
samen met de provincie West-Vlaanderen. Specifiek moet er een onderzoek
uitgevoerd worden naar het afvalpreventie- en sorteergedrag en de motivatie van
de verschillende typen toeristen (dag-, verblijfstoerist, logies van de toerist, …). Als
het afvalgedrag van de toeristen goed gekend is, kunnen de kustgemeenten en
ook andere toeristische steden samen met de betrokken sectoren beter inspelen
op dit gedrag en specifieke acties ondernemen.
Sensibilisering, communicatie en infrastructurele voorzieningen zullen belangrijke
instrumenten zijn.
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2.3.2

Bewerking en verwerking

Actie 80

Optimaliseren samenstelling en afvoer van selectief ingezameld afval
De selectief ingezamelde fracties van het huishoudelijk afval dienen te worden
afgevoerd naar een daartoe vergunde sorteer- of recyclage-inrichting. De
verontreinigingsgraad van elke fractie dient tot maximaal 5 % te worden beperkt,
met uitzondering van PMD-afval, waar het PMD-vrije residu maximum 15 % zou
mogen zijn.
Ongesorteerd grofvuil moet afgevoerd worden naar sorteerinstallaties. Hieruit moet
enerzijds alle herbruikbaar materiaal en anderzijds alle recycleerbaar metaalafval,
houtafval en inert afval worden gesorteerd. Bij de ophaling of inzameling van
grofvuil op het containerpark mag in geen geval papier en karton, AEEA,
groenafval en recycleerbaar inert afval ingezameld worden. De gesorteerde
fracties worden afgevoerd naar daarvoor geschikte verwerkingsinstallaties.
Herbruikbare goederen worden afgevoerd naar erkende kringloopcentra. Het
brandbare gesorteerde grofvuil moet worden afgevoerd naar vergunde
verbrandingsinstallaties.
De OVAM voorziet tot 31.12.2004 30 % subsidie voor de bouw en aanpassing van
groencomposteringsinstallaties en voor GFT-vergistingsinstallaties. Voor
hoogbouw- en sociale wijken kan in beperkte mate en onder de voorwaarden uit
het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval GFT-afval worden afgevoerd naar
wijkcomposteringen. Hiervoor worden eveneens subsidies verleend, met name
70 % tot eind 2004 en 50 % tot eind 2007.

Actie 81

Optimaliseren verwerking organisch-biologisch afval
De inzameling van organisch-biologisch afval en het aanbod op de
verwerkingseenheden kent grote schommelingen. Op de piekmomenten kan er in
Vlaanderen, ondanks een toereikende maximale jaaraanvoer, tijdelijk een
capaciteitstekort zijn.
Voor het GFT-afval wordt in de komende jaren een vermindering van het aanbod
verwacht ten gevolge van de invoering van diftar. Daardoor komt er ruimte vrij in de
GFT-composteringsinstallaties voor organisch-biologisch afval. Het
groenafvalaanbod, niet alleen van huishoudens maar vooral van gemeenten en
tuinaannemers, zal echter nog toenemen. Voor de groencompostering zal extra
capaciteit moeten worden bijgecreëerd, zeker met het oog op een optimale
verwerking van bermmaaisel.
In het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval is de mogelijkheid tot uitbreiding
van de capaciteit voorzien, maar het probleem van de ruimtelijke ordening vormt
een belangrijk struikelblok. Vanuit onze collectieve verantwoordelijkheid kan het
niet langer dat wordt aangedrongen op een oplossing voor het probleem, maar dat
we niet dulden dat deze oplossing zich in de eigen wijk/gemeente situeert.
Tijdens de komende planperiode zullen alle middelen worden ingezet om de
noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit op een milieuverantwoorde wijze te
realiseren.
Een project is lopende voor optimalisering van de certificeringsprocedure m.b.t. de
integrale kwaliteitsbewaking van de composteringsbedrijven. De bevindingen uit dit
project zullen gebruikt worden als input voor een haalbaarheidsonderzoek voor de
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invoering van een internationaal erkend milieuzorgsysteem (bv. ISO) bij GFT- en of
groencompostering.
Exportvoorwaarden voor GFT-afval, zoals bepaald in Actie 22 van het
Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, moeten verder juridisch worden
onderbouwd en gehandhaafd.
Actie 82

Onderzoeken van de invloed van verwerkingstechnieken op de noodzaak van
selectieve inzameling
In gebieden waar een mechanisch-biologische verwerkingsinstallatie komt, moet
onderzocht worden of bijvoorbeeld het PMD-afval nog selectief moet worden
ingezameld. Dit geldt tevens voor andere nieuwe BBT-technieken. Enkel vanuit
een milieuwinst kan afgeweken worden van het principe dat materiaalrecyclage
voorop staat ten opzichte van verbranding met energierecuperatie. Er dient ook
rekening gehouden te worden met de objectieven inzake selectieve inzameling en
recyclage, onder andere van het ISA.

2.3.3

Afzet

Actie 83

Optimalisatie compostafzet
a. Opvolgen, promoten en ondersteunen afzet van compost via VLACO
Er wordt verder uitvoering gegeven aan Actie 42 van het Uitvoeringsplan
Organisch Biologisch Afval.
b. Opheffen knelpunten compostafzet
De bepalingen van het Uitvoeringsplan Organisch Biologisch Afval blijven hier van
toepassing. Belangrijk is dat er vanuit het beleid wordt gekozen voor het sluiten
van de kringloop door de finalisering van de materiaalrecyclage en het bevorderen
van de afzet van compost. Dankzij de inspanningen van VLACO is compost
ondertussen een gekend en gewaardeerd product. Men is overtuigd van de
kwaliteiten en de voordelen van compost als bodemverbeterend middel. De afzet
verloopt dankzij de inspanningen van VLACO behoorlijk. Nochtans ondervindt de
compostafzet tal van juridische belemmeringen.
In samenwerking met de betrokken overheden moeten deze inconsequenties van
het beleid tegen 2004 worden opgelost:
−

In het kader van de ISO-certificering dienen reglementaire knelpunten te
worden opgelost;

−

De interne milieuzorg dient in de bestaande regelgeving te worden
gevaloriseerd;

−

Vlaamse en federale reglementering dienen op elkaar te worden afgestemd;

−

Compost heeft een belangrijk potentieel binnen de landbouw met een
duurzaam perspectief. De mogelijkheden dienen te worden gecreëerd om dit
potentieel optimaal te benutten.

Een administratieve vereenvoudiging en het toepassen van het principe van
gelijkwaardige behandeling vormen de leidraad. Meststoffen, bodemverbeterende
middelen, secundaire grondstoffen en andere producten worden allemaal op de
bodem gebruikt, maar worden (juridisch) niet op een gelijkwaardige manier
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behandeld. Het gebruik dient daarom toepassingsgericht (bijvoorbeeld naar zware
metalen, hygiënisatie) te worden beoordeeld.
Actie 84

Onderzoeken mogelijkheid raamcontracten
Er is nood aan onderzoek naar de mogelijkheid om grote raamcontracten af te
sluiten voor de afzet van selectief ingezameld afval, bijvoorbeeld papier en karton,
met een gegarandeerde prijs op lange termijn en voor bijvoorbeeld heel
Vlaanderen. Hierbij moeten mogelijkheden worden getoetst aan de Europese
regelgeving en de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Actie 85

Onderzoek naar de mogelijkheden rond afzet van afvalstromen
Er is nood aan onderzoek naar de afzetproblematiek van afzonderlijke fracties en
naar optimale recyclage die primaire grondstof kan genereren in plaats van een
afgeleid nevenproduct. Textiel- en kunststofafval verdienen bijzondere aandacht.
Plaremec vzw, opgericht in januari 2002, heeft een actieprogramma omtrent “afzet
van mechanisch gerecycleerd kunststofafval” uitgewerkt. Vijf prioritaire acties zijn
tijdens de planperiode gepland: onderzoek naar afzetmarkten voor recyclaten,
stimuleren van afzet van recyclaten in bepaalde productstromen, overeenkomsten
met en tussen de gewestelijke en federale overheden, promotiecampagnes voor
recyclage en recyclaten, bespreking en evaluatie van terugnameplichten. In
overleg met VVSG-Interafval beoogt Plaremec een belangrijke coördinerende rol te
vervullen met betrekking tot de afzet van huishoudelijk kunststofafval dat onder
meer via de gemeentelijke containerparken selectief wordt ingezameld.
Samen met FOST Plus en de IVC moet er nauwgezet op toegezien worden dat het
selectief ingezamelde en gesorteerde PMD-afval effectief gerecycleerd wordt.

Actie 86

Opnemen van compost en gerecycleerde producten in bestekken
Overheidsdiensten (op alle niveaus) die openbare aanbestedingen uitschrijven,
dienen aan te geven dat de overheid de voorkeur geeft aan de aankoop en het
gebruik van compost en gerecycleerde producten. Dit is een ernstig
beoordelingscriterium bij de definitieve beslissing tot aanbesteding.

2.4

Instrumenten
In dit deel worden acties uitgewerkt die inhouden dat een bepaald juridisch,
economisch, sociaal of communicatief instrument wordt uitgebouwd om de
vooropgezette doelstellingen te bereiken.

2.4.1

Juridische instrumenten

Actie 87

Optimaliseren producentenverantwoordelijkheid via aanvaardingsplichten en
MBO’s
De producentenverantwoordelijkheid wordt als belangrijk instrument ingeschakeld
voor het bereiken van de doelstellingen inzake selectieve inzameling. Deze
producentenverantwoordelijkheid wordt verhoogd door de invoering van nieuwe
aanvaardingsplichten via VLAREA. Bij nieuwe aanvaardingsplichten is er
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voldoende oog voor de praktische uitwerking in overleg met de betrokken
bedrijfssectoren. Van in het begin worden de actoren die betrokken (zullen) zijn bij
de uitvoering van de aanvaardingsplicht ook betrokken bij dit overleg. Dit kan
leiden tot het afsluiten van nieuwe milieubeleidsovereenkomsten. Deze
milieubeleidsovereenkomsten moeten in overeenstemming zijn met de strategie
die in het plan wordt gevoerd inzake preventie, hergebruik en selectieve
inzameling. De nieuwe milieubeleidsovereenkomsten dienen duidelijke
kwantitatieve doelstellingen te bevatten inzake de verwerking van de aanvaarde
afvalstoffen. Deze doelstellingen worden eveneens in het VLAREA opgenomen.
Voor de afvalstromen waarvoor de aanvaardingsplicht al operationeel is, zal
aandacht worden besteed aan:
−

Het verbeteren van de selectieve inzameling;

−

De milieuverantwoorde verwerking van de aanvaarde afvalstoffen;

−

Duidelijke communicatie naar de burger;

−

Verbeteren van de samenwerking met de gemeenten/intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en eventuele andere actoren;

−

Kwalitatieve handhaving en rapportering over de bereikte resultaten;

−

Kwalitatieve handhaving: opsporen van freeriders;

−

De financiering van het inzamel- en verwerkingssysteem;

−

Beter respecteren afvalbeheerhiërarchie;

De gemeenten die meewerken aan de realisatie van de aanvaardingsplicht krijgen
de kosten vergoed die worden verantwoord aan de hand van een analytische
boekhouding of een andere vorm van kostencalculatie. De selectieve inzameling
en de sortering moeten wel op een efficiënte manier verlopen met voldoende
aandacht voor een kwalitatieve dienstverlening voor de bevolking.
Actie 88

Optimaliseren aanpak verpakkingsafval
Inzake verpakkingsafval moet er verdere aandacht zijn voor de afstemming binnen
de diversiteit van instrumenten en wetgevingen waarvan sprake voor deze
afvalstoffen. Ecoheffingen, ecoboni, ISA, VLAREA, statiegeldsystemen en
retourpremies worden verder afgestemd.
De evaluatie van FOST Plus moet worden voortgezet en de nog aanwezige
knelpunten moeten aangepakt worden in de erkenning van FOST Plus vanaf 2004.
Aandachtspunten zijn: referentiekosten, totale en reële kosten, scenario’s van
inzameling, PMD-problematiek, duidelijkheid voor de burger, meer preventie en
hergebruik, tarieven nuttige toepassing, 100 % financiële verantwoordelijkheid,
zwerfvuil.
Er moet worden onderzocht hoe de industrie voor 100 % verantwoordelijk kan
worden gemaakt voor het verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Er moet
worden nagegaan op welke wijze dit het beste wordt gerealiseerd. Mogelijkheden
zijn:
−

Aanpassing van het samenwerkingsakkoord;

−

De selectieve inzameling via FOST Plus openstellen voor al het
verpakkingsafval, voor zover deze fractie voor een realistische kostprijs
gerecycleerd of nuttig toegepast kan worden en er in het geval van recyclage
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voor deze gerecycleerde materialen voldoende afzetmogelijkheden
beschikbaar zijn;
−

Toestaan dat een deel van het verpakkingsafval niet selectief wordt
ingezameld terwijl de betrokken sector financieel verantwoordelijk is voor het
verpakkingsafval dat niet selectief wordt ingezameld.

Er moet worden onderzocht hoe de inzameling van verpakkingen waarvoor
herbruikbare, duurzame alternatieven algemeen voorhanden zijn, kan worden
afgebouwd.
Dit laatste kan pas als uit een een levenscyclusanalyse over de milieu-impact van
eenmalige vs. meermalige (herbruikbare) drankverpakkingen in diverse materialen
blijkt dat herbruikbare verpakkingen merkelijk beter scoren. Deze LCA moet
geïntegreerd worden in een ruimer analysekader, waarin naast milieuoverwegingen ook sociaal-economische criteria een rol spelen (kostenbatenanalyse).
Actie 89

Aanpassen voorwaarden VLAREM
Om de kwaliteit van de selectieve inzameling op het containerpark te verbeteren,
dienen de sectorale voorwaarden in VLAREM II te worden aangepast.
De maximale opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt 1 week in de periode apriloktober en 1 maand in de periode november-maart, voor snoeihout en
boomstronken 2 maanden.

Actie 90

Stortverboden
Al wat selectief wordt ingezameld kan niet gestort worden, tenzij de verontreiniging
van het selectief ingezamelde inerte materiaal te groot is voor recyclage en het
gaat om niet brandbaar materiaal.
Sommige selectief ingezamelde afvalstoffen moeten worden gestort wegens hun
aard en samenstelling, zoals bijvoorbeeld gebonden-asbesthoudend afval (cfr.
Actie 127).

Actie 91

Verbrandingsverboden
Al wat selectief wordt ingezameld kan niet verbrand worden, tenzij de
verontreiniging van het brandbare afval te groot is voor recyclage. Voor
hoogcalorische afvalstromen en houtafval wordt verwezen naar het daartoe uit te
werken beleid (cfr. Actie 126).

Actie 92

Optimaliseren handhaving sluikstorten en sluikverbranden
Een nieuw decreet handhaving moet zorgen voor een betere handhaving. De
eerstelijnshandhaving berust bij de lokale besturen. Betere afspraken moeten
gemaakt worden met de parketten om seponeringen te beletten.
De handhaving op het terrein wordt geoptimaliseerd en uitgebreid. Talrijke
instanties hebben beëdigde ambtenaren op het terrein, die vaak slechts voor één
beleidsmaterie of taak aangesteld zijn. Betere afstemming en uitbreiding van de
handhavingsbevoegdheden van dergelijke ambtenaren zal het toezicht op het
terrein ruim uitbreiden.
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Actie 93

Optimaliseren handhaving export van afvalstoffen voor nuttige toepassing
De OVAM, als bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen in het
kader van de EVOA, zal zich principieel tegen de uitvoer van afvalstoffen
verzetten, indien niet is voldaan aan de minimumkwaliteitsnormen voor de nuttige
toepassing van die afvalstoffen. Daaronder moet worden verstaan de normen en
milieuvoorwaarden die gelden in de Europese Unie en de mate van nuttige
toepassing zelf. Ecodumping moet immers voorkomen worden. Indien voor
bepaalde aspecten van de geplande verwerking geen Europees referentiekader
bestaat, wordt getoetst aan de normen en criteria die gelden in het Vlaamse
Gewest.

2.4.2

Economische instrumenten

Actie 94

Uitvoeren nieuwe samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en
provincies
Op 21.12.2001 keurde de Vlaamse Regering de samenwerkingsovereenkomst
2002-2004 definitief goed. Het nieuwe "milieuconvenant" is van kracht sinds
01.01.2002.
Naast aandacht voor productgebruik, afvalvoorkoming, hergebruik, sensibilisering
en doelgroepenwerking moeten gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst
met het Vlaamse Gewest ondertekenen, aandacht besteden aan de selectieve
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De selectieve inzameling omvat de
uitbating van een containerpark en enkele huis-aan-huisophalingen conform de
bepalingen van dit Uitvoeringsplan. Verder moet gewerkt worden aan de
organisatie van een doorgedreven selectieve inzameling van de eigen
bedrijfsafvalstoffen.
Daarnaast zal ook gewerkt worden aan de zuiverheidsgraad van de selectief
ingezamelde afvalstoffen. Communicatie, sensibilisering en handhaving tegen
ontwijkgedrag zijn hierbij belangrijke instrumenten. Een belastingreglement
conform het principe "de vervuiler betaalt" moet lokaal van toepassing zijn. De
gemeente moet duidelijkheid creëren rond de problematiek van de inzameling van
bedrijfsafvalstoffen van KMO's en zelfstandige ondernemers. Het is de bedoeling
dat ook zij hun afvalstoffen gescheiden afvoeren zoals de huidige afvalwetgeving
voorschrijft. Dat kan via de gemeentelijke inzamelkanalen als de gemeente
hiervoor toelating geeft.
Als laatste aspect wordt het bereiken van een gefaseerde taakstelling voor
restafval opgenomen. De doelstellingen inzake de reductie van het te verwijderen
huishoudelijk afval zijn een laatste aspect dat wordt opgenomen. De gemeenten
moeten werken naar een gefaseerde reductie van deze afvalstoffen die bestemd
zijn voor eindverwerking tot 150 kg per inwoner per jaar. Bij de niveau-3-projecten
wordt de totale afvalhoeveelheid in het vizier genomen.
De cluster vaste stoffen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincies
bevat vergelijkbare maatregelen en initiatieven die de provincies moeten nemen
rekening houdend met de taken die aan de provincies toebedeeld werden in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst.
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Actie 95

Uitvoering nieuw subsidiebesluit voor lokale besturen
Het nieuwe subsidiebesluit besteedt nog steeds aandacht aan selectieve
inzameling en recyclage. De bouw van nieuwe of de uitbreiding van bestaande
containerparken wordt in eerste instantie voor 50 % en vanaf 2005 voor 35 %
gesubsidieerd. Een goed gestructureerd en comfortabel uitgebouwd containerpark
is een pijler voor een optimaal gemeentelijk afvalbeleid. Wordt op een
containerpark ook diftar ingevoerd, dan loopt het subsidiebedrag op tot 70 % of 50
% vanaf 2005.
Voor stedelijke omgevingen en specifiek voor appartementsgebouwen worden
ondergrondse selectieve inzamelpunten gesubsidieerd aan dezelfde percentages
als containerparken. Voor het stimuleren van selectieve inzameling op
evenementen wordt 50 % subsidie gegeven voor de aankoop van modulaire
inzamelpunten die tijdens de evenementen worden ingezet.

Actie 96

Optimaliseren milieuheffingen in functie van maximale recyclage
Milieuheffingen voor storten en verbranden zijn als beleidsinstrument zo uitgewerkt
dat ze de recyclage bevorderen.
Specifieke bepalingen voor de milieuheffingen zijn uitgewerkt in Deel 5 paragraaf
1.2.2.1.

Actie 97

Overleg rond en onderzoek naar mogelijkheid tot intergemeentelijke
tarifering
Er dient werk gemaakt te worden van een intergemeentelijke tarifering in plaats
van een louter gemeentelijke taksering. Zo worden tarieven meer geharmoniseerd.
Hiertoe zullen de nodige juridische en wetgevende stappen ondernomen moeten
worden. Overleg tussen de OVAM en ABA (Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden) over tarifering en retributiereglementen is noodzakelijk. Zo
wordt vermeden dat gemeenten de richtlijnen van de OVAM volgen en worden
teruggefloten door ABA.
Bij het uitwerken van deze tarifering wordt voldoende aandacht gegeven aan het
principe “de vervuiler betaalt” en aan de mogelijkheden en effecten vervat in de
verschillende systemen van gedifferentieerde tarifering (zie eerder punt 1.4.2,
Actie 34).
Voor het verhalen van de vaste kosten wordt het principe van de
inkomensgerelateerdheid ingevoerd. In die optiek wordt eerst onderzocht op welke
manier de forfaitaire afvalheffing of forfaitaire huisvuilbelasting het best juridisch
kan worden afgeschaft om deze vervolgens af te schaffen, evenals het deel van de
forfaitaire gemeentelijke milieuheffing waarin een forfaitaire afvalheffing of
forfaitaire huisvuilbelasting is opgenomen.
Variabele kosten worden als volgt verhaald:
−

Vermijdbare selectieve fracties moeten getarifeerd worden, mits rekening
wordt gehouden met de kwaliteit van de selectief ingezamelde stromen (zo
moet vermeden worden dat GFT-afval te lang wordt bijgehouden alvorens aan
te bieden) en de prijszetting ten opzichte van het restafval;

−

Voor huisvuil en grofvuil worden de volledige verwerkingskosten
doorgerekend. Diftar is ook mogelijk voor huis-aan-huisinzameling van zowel
de restfractie als selectieve fracties. Ook op het containerpark kunnen
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gedifferentieerde tarieven voor de verschillende afvalstoffen en aangeboden
hoeveelheden worden geheven.
Gemeenten mogen echter niet gefixeerd worden op de dogma’s van de 150 kg te
verwijderen afval per inwoner per jaar en hierdoor de prijzen voor de inzameling en
verwerking van afvalstoffen de hoogte injagen. Er bestaat immers een
psychologische tariferingsdrempel tot dewelke de inwoners bereid zijn deze te
betalen. Eens deze drempel overschreden, zullen ze zich eerder wenden tot
ontwijkgedrag. Tarieven moeten werkelijk in verhouding staan tot de gemaakte
kosten. In geen geval mogen via het gemeentelijke afvalstoffenbeleid inkomsten
gegenereerd worden om andere gemeentelijke taken te financieren. Het zou de
tarieven onnodig de hoogte injagen en de medewerking van de consumenten op
de helling zetten.
De kosten moeten ook duidelijk aantoonbaar zijn en gecommuniceerd worden aan
de inwoners. Het is aan te bevelen deze jaarlijks aan de milieuraad ter bespreking
voor te leggen.
Bovendien moeten de principes van het afvalbeleid weerspiegeld worden in de
tarieven: huisvuil is opvallend duurder dan selectief ingezamelde stromen.
Bij de tarifering voor de aanlevering van groenafval op containerparken dient
ernaar gestreefd te worden om de opslag van groenafval thuis te beperken. Het is
niet absoluut noodzakelijk te tariferen op gewicht. Volumes zijn zeker ook mogelijk,
wanneer bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid gratis of tegen een gereduceerd
tarief kan worden aangeleverd op het containerpark. Belangrijk is dat de leeftijd
van het groenafval zoveel mogelijk wordt ingekort, om mogelijke geurhinder zowel
op het containerpark als op de composteringsinstallatie te beperken.
De mogelijkheid om groenafval gratis aan te bieden op het containerpark is
evenwel een belangrijk sensibiliserend argument om niet aan thuisverbranden te
doen.
Voor organisch-biologisch afval is het belangrijk dat de burger gestimuleerd blijft
om het afval zo vaak als nodig aan te bieden. Mogelijke tariferingsystemen voor
huis-aan-huisinzameling van organisch-biologisch afval zijn:
−

Jaarsticker, gedifferentieerd naargelang van het volume;

−

Diftar op basis van weging;

−

Diftar op basis van volume op voorwaarde dat de burger het volume kan
aanpassen aan zijn behoefte;

Diftar op basis van enkel de aanbieding is voor GFT- en groenafval niet aan te
bevelen omdat de inwoners lang zullen wachten tot ze een grote hoeveelheid
organisch-biologisch afval hebben, wat nefast is voor de kwaliteit van het
aangeboden afval.
De effectiviteit van de inzamelsystemen wordt mee bepaald door de regio, zodat
het nodig kan zijn om binnen eenzelfde gemeente verschillende methoden te
gebruiken en misschien als gevolg daarvan ook aangepaste tarieven.
Actie 98

Streven naar harmonisering van de manier van doorrekenen van de kosten
aan de burger in de toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”
Streven naar harmonisering van de manier van doorrekenen van de kosten aan de
burger blijft een belangrijk aandachtspunt. Het creëert duidelijkheid naar alle
betrokkenen en voorkomt ontwijkgedrag. Binnen de bestaande juridische
mogelijkheden wordt door de Vlaamse regering gesteld dat de gemeenten hun
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variabele afvalkosten dienen door te rekenen volgens het principe "de vervuiler
betaalt" en de vaste kosten dienen te verhalen op de burger via hun
inkomensgerelateerde belasting. Regelmatig moet de OVAM samen met de VVSG
en VVP aanbevelingen blijven doen aan de lokale besturen. Daartoe wordt
periodiek onderzoek gevoerd naar de toegepaste belasting- en
contantbelastingsystemen.
Actie 99

Aflijnen verantwoordelijkheden rond financiering afvalbeleid
Dit item moet aandacht krijgen in de komende planperiode. Voor de burger moet
het duidelijk zijn wanneer hij waarvoor betaalt. En liefst hoeft de burger maar één
keer te betalen. Enkel voor preventiemaatregelen kan hiervan worden afgeweken
(bv. prijs van PMD-zak). De strategie bij aanvaardingsplichten moet zijn om alles
bij de aankoop van het product te laten betalen. Daarbij moeten de kosten van de
lokale besturen en van de andere actoren die bijdragen tot de realisatie van de
beleidsdoelstellingen worden ingecalculeerd. De invulling van de
aanvaardingsplicht bij de gemeenten moet resulteren in een lastenboek dat wordt
opgesteld tussen de lokale besturen en de verantwoordelijke sector, waarbij de
logistiek, de doelstellingen en de kosten worden afgesproken.
Het verschuiven van de inning van de afvalkosten van producten van de
producent/invoerder naar de gemeenten betekent een uitholling van het principe
van de producentenverantwoordelijkheid. Zo'n verschuiving kan niet worden
aanvaard.

Actie 100

Onderzoeken alternatieve financieringsvormen
Statiegeldsystemen, retourpremies en onder meer ecoheffingen en ecoboni
kunnen een behoorlijke impact hebben op het consumptiegedrag. Bovendien
kunnen daarbij significante resultaten geboekt worden in de strijd tegen het
zwerfvuil. Het zal evenwel een bijsturing van de logistiek inzake verdeling en
inzameling van bepaalde producten of verpakkingen en inzameling van
afvalstoffen vereisen.
Evenwel moet voor de invoering van dergelijke systemen steeds nauwgezet
onderzocht worden of het alternatief wel realiseerbaar is op het terrein (inzameling
via andere kanalen) en of het wel noodzakelijk is zulke ingrijpende wijzigingen door
te voeren voor een te beperkte milieuwinst. Ook moet daarbij bekeken worden op
welk niveau (gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gewest,
België, Europa) dit het beste wordt ingevoerd, economisch en ecologisch.

2.4.3

Sociale en communicatieve instrumenten

Actie 101

Aanpakken specifieke doelgroepen
Doelgroepenwerking is een zeer belangrijk onderdeel van sensibilisering. Alle
bestuursniveaus moeten vanuit het principe van de subsidiariteit bijzonder veel
aandacht besteden aan de diverse geledingen van onze maatschappij.
Vrijwilligerswerk en het aanspreken van intermediairs levert successen op.
Communicatie moet worden afgestemd op de specifieke doelgroepen. Heel
belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld scholen, inwoners van appartementen,
allochtonen, alleenstaanden, composteerders, handelaars. Er moet dan ook
uitgekeken worden naar nieuwe mogelijkheden inzake communicatie naar deze
doelgroepen.
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Actie 102

Uitbouwen voorbeeldfunctie van de overheid
Evenals op het gebied van preventie, geldt voor selectieve inzameling dat de
overheid haar alomtegenwoordigheid in het leven van de burger moet benutten om
haar voorbeeldfunctie maximaal uit te oefenen.

Actie 103

Educatieve aanpak
Bewust omgaan met afval moet de standaard worden. Daarom is het van groot
belang dat al tijdens de opleiding van jongeren structureel wordt ingegaan op deze
problematiek. De rol van de scholen is hierbij doorslaggevend.
Bij projecten zoals MOS en Groene School moet niet alleen aandacht worden
besteed aan afvalpreventie, maar ook aan optimaal afval sorteren. Daarbij moet
ook de verwerkingsketen aan bod komen.

Actie 104

Voeren van sensibiliseringscampagnes
Het belang van selectieve inzameling moet voortdurend onder de aandacht van de
bevolking worden gebracht, zodat de bereidheid en het vermogen tot sorteren op
peil blijven. De zuiverheid van de aangeboden afvalstoffen en de kostprijs van het
afvalbeheer verdienen bijzondere aandacht. Er moet ook aandacht besteed
worden aan het meer uniformiseren van logo's en kleuren die geassocieerd
worden met de te sorteren afvalstoffen. Dat zal de communicatie naar de burger
vereenvoudigen.

Actie 105

Voeren van informatieacties naar de overheden
Gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden
worden ondersteund in hun kennis van de best mogelijke technieken en manieren
om afval selectief in te zamelen.
De exploitanten van de containerparken moeten worden geïnformeerd over het
belang om fijn tuinafval, snoeihout en boomstronken apart te houden en binnen de
opgelegde maximum termijnen af te voeren.

2.5

Monitoring

Actie 106

Optimaliseren van registratie afvalaanbod
Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten de gegevens
betreffende de inzameling en verwerking van elke fractie van het huishoudelijk
afval jaarlijks melden aan de OVAM. De OVAM werkt aan de informatisering van
de opvraging en de registratie van de gegevens. Vanaf de melding van de
afvalhoeveelheden ingezameld in 2002 zal het uitwisselen van gegevens tussen
de OVAM en de lokale besturen op een geautomatiseerde wijze gebeuren. Alle
door de OVAM centraal beheerde gegevens van huishoudelijke afvalstoffen staan
ter beschikking van de lokale besturen. De gemeenten moeten jaarlijks voor 1 april
hun gegevens over de productie, de inzameling en de verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbaar bedrijfsafval aan de OVAM bezorgen.
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Actie 107

Instellen indicator verpakkingen
Om te vermijden dat herbruikbare verpakkingen marktaandeel verliezen ten
voordele van eenmalige verpakkingen kan een indicator ingevoerd worden om het
aandeel van de herbruikbare verpakkingen te monitoren.
De lidgelden die de verpakkingsverantwoordelijken aan FOST Plus betalen, dienen
meer in functie van de voorkoming van afvalstoffen te worden ingezet.

Actie 108

Inventariseren hoeveelheid bedrijfsafval in huishoudelijk afval
Steeds meer gemeenten willen inzicht hebben in de hoeveelheid bedrijfsafval die
samen met het huishoudelijk afval wordt ingezameld. De OVAM ontwikkelt samen
met de lokale besturen methoden ter bepaling van deze hoeveelheden
bedrijfsafval. Jaarlijks delen de lokale besturen aan de OVAM de ingezamelde
hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen mee.
De OVAM stelt subsidies ter beschikking voor de geautomatiseerde registratie van
huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen gekoppeld aan het principe "de
vervuiler betaalt", zowel bij haalmethoden als bij brengmethoden.

Actie 109

Formuleren van Voortgangsrapportage en Evaluatierapportage
Vóór 30 september van elk jaar dient de OVAM een rapport op te stellen dat een
beeld geeft van de evolutie en de evaluatie van de verschillende acties en de
geformuleerde doelstellingen uit het Uitvoeringsplan. Een eerste
voortgangsrapportage wordt tegen uiterlijk 30.09.2004 opgesteld en goedgekeurd.
In 2006 wordt een evaluatierapportage opgesteld waarin de ontwikkelingen en
resultaten van de gevoerde acties worden besproken.

Actie 110

Uitvoeren van massabalans- en enquêteonderzoek
Via het opzetten van plaatselijk enquêteonderzoek en het onderzoek van de
massabalansen (hoeveelheid selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen
afgezet tegen de inhoud van de huisvuilzak) komen onder andere gegevens
beschikbaar over het sorteergedrag en de motivatie van de bevolking en over
kwaliteit en kwantiteit van de selectief ingezamelde stromen. Op basis van de
evaluatie hiervan kunnen voorstellen ter verbetering van de inzamelingen worden
gedaan.
Uiterlijk in 2004 start een integraal massabalans- en enquêteonderzoek met
sorteeranalyses van de huisvuilzak op Vlaams niveau. Bij lokale projecten waarbij
nieuwe inzamelsystemen of nieuwe instrumenten inzake preventie, hergebruik,
diftar worden ingezet zijn sorteeranalyses mogelijk. In 2005 wordt een
sorteeranalyse van grofvuil uitgevoerd op Vlaams niveau.
Bij de evaluatie van inzamelscenario's van verpakkingsafval zullen sorteeranalyses
en massabalansanalyses uitgevoerd worden. Dit gebeurt in het kader van
proefprojecten (pilootprojecten). FOST Plus neemt maximaal 33 % van de kosten
op zich. Ook de OVAM kan hierbij kosten op zich nemen.
Sommige lokale besturen doen sorteeranalyses van de huisvuilzak, de
huisvuilcontainer of zelfs van de selectief aangeboden afvalfracties van individuele
gezinnen. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of de gezinnen de sorteerregels volledig
nakomen. Een groot aantal gemeenten verkiest bovendien doorschijnende zakken
voor het inzamelen van huisvuil. Zo kan de ophaler het correct of verkeerd
aanbieden van afvalfracties vaststellen. Om te vermijden dat de privacy van de
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gezinnen geschonden wordt moet een handleiding opgesteld worden waarin de
procedures en de wetgeving op de privacy worden vermeld.
Actie 111

Onderzoeken van effect van heffingen en belastingen
Er is nood aan evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van heffingen en
belastingen als beleidsinstrument. Op basis hiervan kunnen aanpassingen worden
aanbevolen en doorgevoerd. Ook een verschuiving in de beleidsprioriteiten kan
worden vertaald naar andere accenten in belastingen. Specifieke aandacht gaat
daarbij naar de maatschappelijke en financiële impact van de handhaving en het
opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, evenals van het thuis verbranden ten
gevolge van de ingestelde heffingen en belastingen.
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3

Eindverwerking

Inleiding
Dit deel bevat de programmering van de benodigde eindverwerkingscapaciteiten,
met name:
−

Voorbehandeling met het oog op eindverwerking, met als resultaat uit deze
behandeling een hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor materiaalrecyclage en
een hoeveelheid voor eindverwerking, waaronder enerzijds een hoeveelheid
afvalstoffen bestemd voor verbranden met nuttige toepassing en anderzijds
een hoeveelheid afvalstoffen bestemd voor verbranden als verwijdering;

−

Verbranding als nuttige toepassing;

−

Verwijdering met name verbranden als verwijdering en storten;

van de volgende afvalsoorten:
−

Restfractie van het huishoudelijk afval;

−

Categorie-2-bedrijfsafval;

−

Hoog- en laagcalorische fracties uit voorbehandelingsinstallaties.

De eindverwerking van ander hoogcalorisch afval wordt niet behandeld in dit plan,
omdat dit wordt besproken in het plan Hoogcalorisch Afval.
De planperiode van dit Uitvoeringplan loopt van 2003 tot minstens 2007.
Aangezien de technische levensduur en afschrijvingsperiode van een
eindverwerkingsinstallatie veel langer is, hanteren we voor de prognose van de
benodigde eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen intrinsiek een langere
planperiode.
De programmering van de vereiste capaciteit is in de eerste plaats gericht op het
beheersbaar houden van de eindverwerking van de restfracties van huishoudelijke
afvalstoffen en categorie-2-bedrijfsafvalstoffen. Uitgangspunt daarbij is een
drastische vermindering van de restfracties voor eindverwerking, omdat een
maximale klemtoon ligt op preventie en nuttige toepassing. Als aansporing tot
maximale reductie van de restfracties voor eindverwerking moet de milieuheffing
op storten hoger worden, zodat storten duurder is dan verbranden. Voor
verbranden is een nauwgezette programmering aangewezen. Dit wordt bemoeilijkt
door het gebrek aan informatie over de hoeveelheden Vlaams afval die in andere
gewesten worden verbrand of gestort. Voor hoogcalorisch RDF kan geen capaciteit
geprogrammeerd worden, vermits de nuttige toepassing hiervan op Europees
niveau moet worden gezien.
Daarnaast mag de programmering echter niet los gezien worden van de
milieueffecten die de gekozen afvalverwerking meebrengt. Storten is vanuit
milieuoogpunt duidelijk de slechtste oplossing en zal om die reden verder
maximaal worden afgebouwd, zowel via het afvalheffingenbeleid als via
regelgeving. Vanuit milieuoogpunt en volgens de ladder van Lansink geniet
afvalverbranding de voorkeur op storten.Verbranding of andere behandeling van
onvermijdbaar en niet-recycleerbaar afval kan slechts worden aanvaard als de
risico's en de hinder onder een aanvaardbaar niveau blijven. Uit milieustudies en
studies naar de beste beschikbare technieken (BBT) blijkt dat de technieken die in
Vlaanderen worden gehanteerd voldoen aan de strengste emissienormen, en
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verder gaan dan de Europese regelgeving. Het is dan ook aan te raden dat men op
het gebied van afvalbeheer in Vlaanderen voortgaat op de ingeslagen weg.
Daarnaast moet in de programmering ruimte zijn voor nieuwe of verbeterde BBTtechnieken.
Gelet op het openbaar belang van de eindverwerking van huishoudelijke
afvalstoffen is het noodzakelijk dat de overheid de eindverantwoordelijkheid draagt
van de eindverwerkingsinstallaties. Zoals al benadrukt, is een optimale benutting
van de opgezette infrastructuur voor de eindverwerking van huishoudelijke
afvalstoffen noodzakelijk, zonder echter afbreuk te doen aan een marktconforme
benadering.
Artikel 5.2.4.1.2 van titel II van het VLAREM schrijft voor dat de exploitant van een
openbare stortplaats binnen de perken van zijn vergunning afvalstoffen moet
aanvaarden. Daarenboven impliceren de optimale benutting en de afwezigheid van
reservecapaciteiten dat ook bij noodsituaties een eindverwerkingsmogelijkheid
voor huishoudelijk afval voorhanden blijft. Daartoe moeten alle exploitanten van
eindverwerkingsinstallaties voor huishoudelijk afval de verplichting krijgen om op
eenvoudig verzoek van de OVAM bij noodsituaties huishoudelijk afval afkomstig
van door de OVAM aangewezen derden te aanvaarden binnen de perken van hun
milieuvergunning.
De reservecapaciteit van verwerkingsinstallaties moet verplicht on line worden
vermeld (t.b.v. clearing house system).

3.1

Strategie
Enkel afval dat niet recycleerbaar en wel brandbaar is, kan naar thermische
eindverwerking
Alles wat selectief wordt ingezameld, mag niet worden verbrand, tenzij de
verontreiniging te groot is voor recyclage. Hiertoe zijn er kwaliteitsnormen voor de
selectieve inzameling uitgedrukt in maximum toegelaten percentage
verontreinigingsgraad, cfr. Actie 80. Ook via een financiële sanctie,
geconcretiseerd in de verhoogde milieuheffing op de recyclageresidu's sedert
01.01.2002 (zie milieuheffingen) wordt ernaar gestreefd om de hoeveelheid niet
recycleerbaar afval zo minimaal mogelijk te houden. In het belang van de
verschillende marktspelers is een verdere optimalisering wenselijk via onder meer
een aangepaste mix van milieuheffingen en verbrandingsverboden ter
ondersteuning van deze strategie. Voor de hoogcalorische afvalstromen en
houtafval wordt verwezen naar het daartoe uit te werken beleid.
De programmering van de totale eindverwerkingscapaciteit gebeurt op
gewestelijk niveau
De planning van de totale eindverwerkingscapaciteit gebeurt op Vlaams niveau,
niet op provinciaal of lokaal niveau. In geen geval kunnen de huishoudelijke
afvalstoffen en de bedrijfsafvalstoffen het Vlaamse Gewest verlaten voor
verbranding of storten. Enige uitzondering hierop is het hoogcalorisch afval dat kan
afgevoerd worden voor nuttige toepassing buiten het Vlaamse Gewest.
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De ontbrekende eindverwerkingscapaciteit wordt op korte termijn ingevuld
met installaties die beantwoorden aan het BBT-principe
Om het storten op categorie-2-stortplaatsen te kunnen afbouwen, dient de
ontbrekende eindverwerkingscapaciteit op korte termijn ingevuld te worden. Het is
te verkiezen om uit te kijken naar andere en nieuwe eindverwerkingstechnieken
dan de klassieke verbrandingsinstallaties. Deze technieken moeten op korte
termijn inzetbaar zijn en hun betrouwbaarheid al bewezen hebben. Het accent
wordt beleidsmatig meer gelegd op enerzijds materiaalrecyclage en anderzijds
energiebenutting uit hoogcalorisch afval.
Om de waarde van deze nieuwe technieken te kunnen inschatten, liet de minister
van Leefmilieu een vergelijkende studie uitvoeren door VITO. De onderzoekers
gebruikten methoden uit de levenscyclusanalyse om de sterktes en zwaktes van
de verschillende eindverwerkingsmogelijkheden te vergelijken. Naast de impact op
het milieu werden ook de energie- en materiaalrecyclage, de kostprijs en de
bedrijfsvoering van de technieken doorgelicht.
Na een eerste voorselectie werden vijf voorkeurscenario's bepaald. Men koos voor
de technieken die op korte termijn en met voldoende betrouwbaarheid op de
Vlaamse markt ingezet kunnen worden. De technieken worden samengevoegd tot
geïntegreerde eindverwerkingsscenario's. Doel is immers om het afval om te
zetten in energie, warmte en herbruikbare restfracties. Voorbehandeling alleen is in
dat geval niet toereikend.
Bij vergelijking van de resultaten komt er niet één "grote winnaar" uit de bus. De
techniek van een klassieke verbrandingsinstallatie blijkt een betrouwbaar en
flexibel verwerkingssysteem te zijn. Die wordt dan best voorzien van een ketel en
een katalytische deNox. Maar ook met een niet-katalytisch systeem voldoet de
installatie aan de nieuwe Europese normen. De bodemassen kunnen behandeld
worden en gedeeltelijk opgewerkt tot bouwmateriaal. Wat de kosten en de
energierecuperatie betreft, is er weinig verschil tussen de
roosterverbrandingsinstallatie en andere systemen indien de
voorbehandelingskosten niet worden meegerekend.
Voor alternatieve verwerkingsroutes gebruikt men het beste een mechanischbiologische voorbehandeling, gevolgd door verbranding van het RDF in een
wervelbedverbrandingsinstallatie of (in de toekomst) een BBT-installatie. Er zijn
twee systemen voor deze voorbehandeling, elk met hun eigen kenmerken.
Met vergisting wordt de grootste hoeveelheid materiaal gerecycleerd. De emissies
naar de lucht worden beperkt door een beperking van de hoeveelheid verbrand
materiaal. Er blijft evenwel na verbranding een fractie over die moet worden
gestort. Het is ook nog niet aangetoond dat alle restproducten een afnemer zullen
vinden.
Bij biologisch drogen wordt gekozen voor optimale omzetting van het afval in een
stabiele afvalbrandstof. De niet-brandbare materialen worden afgescheiden voor
hergebruik. Er blijft weinig materiaal over dat gestort moet worden.
Het RDF kan verwerkt worden in een wervelbedverbrandingsinstallatie. Die is meer
geschikt voor dit opgewerkte afval dan de huidige roosterverbrandingsinstallaties in
Vlaanderen (zonder watergekoelde tegels). VITO onderzoekt via een
scenarioanalyse (VITO, 2002, in voorbereiding) een ruimer spectrum van
valorisatiemogelijkheden van RDF. Daarbij wordt ook co-verbranding als optie
onderzocht. Resultaten van deze studie worden verwacht tegen najaar 2002.
De nieuwere technieken van pyrolyse en vergassing zijn nog onvoldoende
bewezen om nu al ingezet te worden. Geïntegreerde pyrolyse scoort op de meeste
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vlakken minder goed. Dat heeft vooral te maken met de energieopslorpende
verglazingsreactor. Vergassing lijkt dan weer een veelbelovend scenario voor de
toekomst. Het geeft hoge elektrische opbrengsten en biedt de mogelijkheid om ook
nieuwere routes te bewandelen, bijvoorbeeld de productie van methanol uit afval.
Het lijkt dan ook zinvol om met het afvalbeleid twee wegen te bewandelen. De
huidige weg van de verbrandingsinstallaties is aanvaardbaar en moet verder
onderhouden en geoptimaliseerd worden. Daarnaast kan een verdere uitbreiding in
eindverwerkingscapaciteit het beste worden uitgebouwd op basis van de nieuwe
technieken. Deze bieden meer mogelijkheden voor recyclage en openen de weg
naar verdere vernieuwing. Voorwaarde voor de voorbehandelingsinstallaties is dat
ze gevolgd worden door een hoogwaardige verwerking van de output.
Op basis van de hierboven beschreven VITO-studie blijkt dat alle bestaande
huisvuilverbrandingsinstallaties in Vlaanderen behouden kunnen blijven zolang ze
voldoen aan de gestelde normen. Met de investering in een deNox-installatie
voldoen ze alle nagenoeg aan de strenge nieuwe Europese Richtlijn betreffende
de verbranding van afval. Volgens de VITO-studie kan een
roosterverbrandingsinstallatie nog steeds als BBT beschouwd worden. Afbouw van
dergelijke bestaande verbrandingscapaciteit kan indien een verbrandingsinstallatie
niet meer voldoet aan de gestelde normen, of indien de exploitanten vrijwillig
besluiten de installatie te sluiten. De verbrandingsinstallatie van ISVAG kan vanaf
2005, vrijwillig, vervroegd gesloten worden (zie Actie 112).
Van de huidige verbrandingsinstallaties en de nieuwe eindverwerkingsinstallaties
wordt verwacht dat ze tegen 01.01.2006 of ten laatste 3 jaar na hun oprichting
beschikken over een internationaal erkend milieukwaliteitssysteem (bv. ISO of
EMAS).
Het principe van zelfvoorziening voor verwijdering blijft behouden
Het zelfvoorzieningsprincipe houdt in dat Vlaanderen ervoor kiest om zelf de
volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de verwijdering van het huishoudelijk
afval en categorie-2-bedrijfsafval. In de planperiode blijft dit behouden, wat
betekent dat de landsgrenzen voor zowel verbranden als verwijderen (D10)
gesloten blijven (zie de hierna volgende beslissingsboom). Enkel hoogcalorisch
afval kan voor nuttige toepassing worden afgevoerd buiten Vlaanderen.
Alhoewel het zelfvoorzieningsprincipe tijdens de planperiode het basisuitgangspunt
is, kan in laatste instantie het afvalbeheerprogramma ook rekening houden met
eventuele beschikbare eindverwerkingscapaciteit buiten het Vlaamse Gewest.
Er is nood aan een duidelijke afbakening tussen nuttige toepassing en
verwijdering
Er bestaan op Europees niveau geen eenduidige criteria om een onderscheid te
maken tussen verwijdering (D10) en nuttige toepassing (R1). Het land van
ontvangst bepaalt of het gaat om nuttige toepassing dan wel verwijdering, maar
gezien het verschil in de gehanteerde normen, wordt de markt van eindverwerking
scheef getrokken. Er is nood aan een duidelijke afbakening tussen verwijdering en
nuttige toepassing.
Het al of niet verkrijgen van een exportvergunning is in grote mate afhankelijk van
het feit of die verwerking beschouwd zal worden als nuttige toepassing (R1) of
verwijdering (D10). Wanneer de energetische valorisatie van een afvalstof
beschouwd wordt als nuttige toepassing, kan de uitvoer niet geweigerd worden op
basis van het zelfvoorzieningsprincipe en het nabijheidsprincipe. Voor verbranding
als nuttige toepassing (R1) zijn de landsgrenzen open en geldt het principe van de
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vrije markt. Voor de verdere uitwerking hiervan wordt verwezen naar het beleid
rond hoogcalorische afvalstromen.
In het andere geval, wanneer de verwerking van de afvalstof gecatalogeerd wordt
als verwijderingshandeling, dan kan de uitvoer geweigerd worden wanneer er
voldoende eindverwerkingscapaciteit aanwezig is binnen het Vlaamse Gewest.
In het Vlaamse Gewest zal het onderscheid tussen R1 en D10 gemaakt worden op
basis van de volgende beslissingsboom.
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Beslissingsboom nuttige toepassing (R1) – verwijdering (D10)

Is er sprake van één van de volgende te verbranden
afvalstoffen of worden de afvalstoffen samen met de
volgende afvalstoffen verbrand:
Onbehandeld huishoudelijk restafval of daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval

JA

PCB-houdend afval
Medisch afval
Verpakt gevaarlijk afval met mogelijk wisselende
samenstelling

D10

NEE

Is de stookwaarde van het te verbranden afval:

JA
VERWIJDERING

minder dan 11,5 MJ/kg (bij afval met < 1% Chloor)
minder dan 15 MJ/kg (bij afval met > 1% Chloor)

NEE
NEE
Voldoet de verbrandingsinstallatie of
meeverbrandingsinstallatie aan de voorwaarden van
de richtlijn 2000/76/EG ?
D10

JA
NEE
Is het energetisch rendement van de verbrandings- of
meeverbrandingsinstallatie groter dan gestelde EPMnorm (cfr. Actie 115)?
JA

NUTTIGE TOEPASSING
R1
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Vlaanderen voorziet in nauwgezette programmering van de
eindverwerkingscapaciteit om preventie en selectieve inzameling te
stimuleren
Meetbare doelstellingen voor preventie en selectieve inzameling en verplichte
selectieve inzameling van bepaalde afvalstromen zullen mede de vereiste stort- en
verbrandingscapaciteit bepalen. De vergunde voorbehandelings- en
verbrandingscapaciteit (voor verwijdering – dit wil zeggen D10) mag nooit groter
zijn dan het aanbod restafval na het behalen van de doelstellingen voor preventie
en selectieve inzameling in het Duurzaamheidsscenario. Hierbij wordt rekening
gehouden met de 3 jaar die nodig zijn om de (hernieuwing van de) vergunning te
bekomen. Tevens moet er rekening gehouden worden met de hoeveelheid Vlaams
afval die momenteel in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt
verbrand en gestort.
Indien de geplande voorbehandelingscapaciteit er niet of niet tijdig komt, dat wil
zeggen, indien de vergunning niet is verleend of de vergunning wel is verleend en
er niet is gestart met de bouw tegen juli 2003, dan moeten andere oplossingen
worden gecreëerd om de afbouw van het storten te realiseren tegen 2005. Deze
oplossingen behelzen BBT-eindverwerkingstechnieken. Indien dergelijke
oplossingen niet voorhanden zijn, kunnen ook na 2005 nog beperkte afwijkingen
op de stortverboden worden verleend.
Het storten van brandbare en vergistbare afvalstoffen dient gefaseerd
teruggedrongen te worden. Dat kan door stortafwijkingen sterk te beperken in
hoeveelheid, en door de stortheffing op dergelijke afvalstromen te verhogen. Via
onder meer een beheersysteem (clearinghouse) moet ervoor gezorgd worden dat
de bestaande verbrandingscapaciteit maximaal benut wordt. Stortafwijkingen voor
het storten van brandbaar afval zijn maar aanvaardbaar bij calamiteiten en nadat
alle verbrandingscapaciteit opgevuld is.
Stimuleren van technologische verbeteringen
De mogelijkheid van technologische verbetering wordt bepaald aan de hand van
een BBT-evaluatie, die is gebaseerd op vier aspecten, die alle evenveel gewicht
hebben bij het maken van een keuze: betrouwbaarheid, energierendement,
kostprijs en emissie. Waar technologische verbetering mogelijk is, moet het beleid
hier via acties op inspelen. De technologische verbeteringen moeten echter wel
worden ondersteund met de nodige compenserende financiële stimuli door de
respectieve betrokken overheden. Tegenover elke bijkomende eis op basis van
milieu- en rendementsnormen moeten, gelet op de hoge investeringen, voldoende
financiële stimuli staan. Er moet aandacht gaan naar het optimaliseren en
afstemmen van de regelgeving en de instrumenten om knelpunten bij de invoering
"te velde" weg te werken en de invoering van anti-maatregelen te beletten. Dankzij
dergelijke financiële stimuli die het maximaliseren van de energierecuperatie
mogelijk maken, wordt er tegelijk bijgedragen tot het realiseren van de Kyotodoelstellingen tot reductie van C02.
Ombuigen negatieve houding bij de bevolking ten opzichte van
verwerkingsinstallaties
Er is duidelijk een overwegend negatieve houding bij de Vlaamse bevolking ten
opzichte van verwerkingsinstallaties, hoewel de normen opgelegd aan de
installaties streng zijn en van nabij worden opgevolgd, wat niet steeds het geval is
voor andere industriële activiteiten. Deze houding dient dan ook te worden
omgebogen door middel van onder meer duidelijke informatieverstrekking.
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Enkel wat niet recycleerbaar en niet brandbaar is, kan gestort worden
In principe kunnen alleen niet-brandbare niet-recycleerbare afvalstoffen gestort
worden. Het stortverbod voor brandbaar afval heeft dus tot doel om het storten te
beperken tot zogenaamde ultieme afvalstoffen. Dat principe wordt al langer (sinds
01.01.1997) toegepast voor categorie-1-stortplaatsen, waarbij het principe
gehandhaafd wordt via een grenswaarde voor het gloeiverlies (< 10 %) of het
TOC-gehalte (< 6 %). Met het in voege treden van het stortverbod voor brandbaar
afval werd deze werkwijze behouden. Ook in de komende planperiode kan via
deze werkwijze worden verder gewerkt.
De stortcapaciteit moet worden afgestemd op het aanbod
Het storten van afvalstoffen is en blijft de minst gewenste manier van
afvaleindverwerking, overeenkomstig de Europese richtlijn storten. Diverse
instrumenten zoals stortheffingen, stortverboden en een moratorium op nieuwe
stortcapaciteit, zijn de voorbije jaren ingezet om het storten van afval in Vlaanderen
te beperken en recyclage te stimuleren. Een aantal stortplaatsen wordt volgestort
en de komende jaren gesloten. Voor het storten van afval blijft zelfvoorziening op
Vlaams niveau het uitgangspunt.
In de huidige situatie wordt 30 % van het te verwijderen huishoudelijk afval nog
gestort. Van het te verwijderen categorie-2-bedrijfsafval wordt nog 82 % gestort
(situatie 2000). Een belangrijke uitdaging voor het Uitvoeringsplan is om in de
planperiode, tegen 2005, het storten van recycleerbaar brandbaar afval af te
bouwen. Bij het realiseren van de doelstellingen van het Duurzaamheidsscenario
blijft storten enerzijds nodig voor de verwijdering van de niet-recycleerbare nietbrandbare afvalstromen. Anderzijds dient het als vangnet voor de brandbare
afvalstromen waarvoor geen andere vorm van eindverwerking voorhanden is en
voor de reststoffen van de verbranding.
Storten moet duurder zijn dan verbranden en er komen geen nieuwe
stortsites
Er komen geen nieuwe categorie-2-stortsites meer in Vlaanderen. Als
langetermijnstrategie geldt dat er enkel nog uitbreiding mogelijk is op een beperkt
aantal stortplaatsen. De milieuheffing op storten moet dusdanig zijn dat storten
steeds duurder is dan verbranden. Dit zal de sturing vergemakkelijken.
Vermijden monopolievorming
Monopolievorming inzake eindverwerking is geen goede zaak. Het werkt hoge
prijszettingen in de hand. Bovendien is dit nefast voor transporten die allemaal
naar één site moeten. Ook hier kan een officiële reguleringsinstantie mogelijk een
rol spelen. De modaliteiten voor de oprichting van een reguleringsinstantie worden
op korte termijn onderzocht. Monopolievorming moet steeds vermeden worden, of
indien dit zich zou voordoen, moet er een structurele oplossing gevonden worden
in samenwerking tussen publieke en private sector. Alleszins moet er steeds
rekening gehouden worden met voldoende concurrentie, mobiliteit,...
Vermijden rechter- en partijsituatie
De sturing en het beheer van de eindverwerking moeten op een objectieve wijze
gebeuren, waarbij zo weinig mogelijk in de markt moet ingegrepen worden. De
markt moet enkel gestuurd worden als de doelstellingen inzake bv.
verwerkingshiërarchie, zelfvoorziening en maximaal opvullen van de
voorbehandelingsinstallaties en de verbrandingsinstallaties in het gedrang komen.
Alle mogelijke hinderpalen om een vlotte coördinatie van de eindverwerking uit te
voeren moeten vermeden worden. Naast het vermijden van monopolies en

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

156

oligopolies moet er ook worden op toegezien dat er zich geen rechter- en
partijsituaties op welk bestuursniveau dan ook voordoen. Deze situaties kunnen
leiden tot belangenvermenging, conflicten en een verstoring van de gewestelijke
coördinatie en sturing. Het kan nefaste gevolgen hebben inzake
vergunningenbeleid, inplantingsplaatsen, prijszetting, verwerkingshiërarchie, het
aangaan van natuurlijk gegroeide samenwerkingsverbanden, ...

3.2

Taakstellingen
Op basis van de taakstellingen voor preventie en selectieve inzameling zijn ook
taakstellingen geformuleerd voor de maximale hoeveelheid huishoudelijk afval
(huisvuil, grofvuil en gemeentevuil) bestemd voor eindverwerking per inwoner in
2005 en 2007. Deze taakstellingen gelden voor iedere gemeente.
Deze taakstellingen zijn een verscherping van de taakstellingen van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001, en liggen in de lijn van de
samenwerkings-overeenkomst met de gemeenten-niveau 2. Zoals beschreven in
Deel 3 gaan de taak-stellingen van dit plan uit van het Duurzaamheidsscenario, dat
de lat hoger legt dan het Beleidsscenario dat gold tijdens de vorige planperiode, in
het bijzonder voor preventie.
Tabel 41

Taakstellingen aanbod huishoudelijk afval (huisvuil (incl. PMD-residu), grofvuil en
gemeentevuil)

2003

180 kg per inw. op Vlaams niveau met een max. van 220 kg per inw. op gemeenteniveau

2005

165 kg per inw. op Vlaams niveau met een max. van 200 kg per inw. op gemeenteniveau

2007

150 kg per inw. op Vlaams niveau

Op basis van de scenarioberekeningen wordt het streefdoel van 150 kg per
inwoner per jaar in 2007 vooropgezet, rekening houdend met de verwachte
tendensen en voorziene inspanningen. Er wordt naar gestreefd om de taakstelling
van 150 kg/inw. zo snel mogelijk te bereiken en aan te houden.
De taakstellingen voor de kustgemeenten, studentengemeenten en voor de grote
steden Antwerpen, Brugge en Gent dienen nog vermeerderd te worden met de
totaalfactoren uit de onderstaande tabel. Meer uitgebreide achtergrondinformatie
over deze factoren is te vinden in de WES-studie (WES, 2002).
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Tabel 42

Correctiefactoren huishoudelijk afval voor eindverwerking voor kusttoerisme,
studentensteden en grootstedelijke centra (WES, 2002)
Correctiefactoren

Gemeente/stad

Kusttoerisme Studentenstad

Antwerpen

1,01

Grootstedelijke
centra
1,10

Totaal
1,11

Blankenberge

1,46

1,46

Bredene

1,25

Brugge

1,00

De Haan

1,70

1,70

De Panne

1,60

1,60

1,25
1,10

Diepenbeek

1,02

Gent

1,02

Hasselt

1,01

1,10

1,02
1,10

1,12
1,01

Knokke-Heist

1,50

1,50

Koksijde

1,63

1,63

Kortrijk

1,01

1,01

Leuven

1,09

1,09

Nieuwpoort

1,67

1,67

Middelkerke

1,79

1,79

Oostende

1,14

1,14

De taakstellingen kunnen op basis van het Afvalstoffendecreet (art. 16, §5) worden
afgedwongen. Vastgelegd is dat indien een gemeente de door sectorale
afvalstoffenplannen opgelegde verplichtingen niet nakomt binnen de door de
Vlaamse regering bepaalde termijn en hierdoor het algemeen belang schaadt, de
Vlaamse regering, na ingebrekestelling bij een met redenen omkleed besluit, in de
plaats kan treden van de gemeente.
De taakstellingen zijn in kg huishoudelijk afval voor eindverwerking uitgedrukt in
plaats van kg huisvuil om de globale afvalstroom in de hand te houden en geen
verschuivingen te creëren tussen huisvuil, grofvuil en gemeentevuil.
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007 hanteert als
taakstelling voor 2007 een gemiddelde hoeveelheid restafval van 150 kg per
inwoner per jaar. Zoals al werd gesteld, wordt ernaar gestreefd om deze
doelstelling al in 2005 te behalen. De taakstelling wordt berekend op basis van het
totale aanbod huishoudelijk afval bestemd voor eindverwerking omgerekend naar
het aantal inwoners in Vlaanderen. Een aantal gemeenten/steden zal hier niet aan
voldoen. Om de taakstelling zoveel mogelijk te halen geldt daarbij vanaf 2005 een
maximale hoeveelheid van 200 kg per inwoner per jaar op gemeenteniveau.
Tussen 1995 en 2000 werden al grote inspanningen geleverd, zodat de
verwachting is dat de bijkomende reductie van de hoeveelheden extra grote
inspanningen zal vragen van de gemeente en van de burger.
Er zijn ook al enkele gemeenten waar het streefdoel op lange termijn al is bereikt.
Voor deze gemeenten is de uitdaging gelegen in het voortzetten en verder
verbeteren van hun resultaten. Het is van belang dat de daling van het aanbod
behouden blijft. Dit is geen eenvoudige opgave. De resultaten kunnen voor een
deel teniet worden gedaan door ontwijkgedrag, een gewenningseffect en
motivatieverlies bij de burgers. Bij ontwijkgedrag daalt het aanbod huisvuil bestemd
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voor eindverwerking, maar komt het alsnog op een andere plaats vrij, bijvoorbeeld
via illegaal storten of in de gemeentelijke afvalbakken. Gewenning maakt een deel
van de reductie ongedaan doordat men went aan de strenge maatregelen,
waardoor deze aan effect verliezen. Zo leert de praktijk dat na een bepaalde
periode het effect van de dure huisvuilzak bij een aantal inwoners afneemt. Een
dalende motivatie betekent dat door onvoldoende gedragsverandering na verloop
van tijd het sorteren van het huisvuil of het resultaat van de preventiemaatregelen
afneemt.

3.3

Acties

Actie 112

Capaciteit thermische eindverwerking
Een nauwgezette programmering impliceert een thermische capaciteit die
afgestemd is op het aanbod brandbaar afval voor eindverwerking. De krappe
programmering wordt gegarandeerd door de invloed van een sterke toename van
de stookwaarde van het brandbare afval en door de hoge doelstellingen rond
preventie en selectieve inzameling voor huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval.
Scenarioberekeningen werden gemaakt tot 2010.
Om een beeld te krijgen van de thermische eindverwerkingscapaciteit in
Vlaanderen eind 2007 gaan we uit van:
−

Het in werking zijn van de INDAVER-roosterverbrandingsinstallatie 3 in 2002
(171.000 ton);

−

De vervroegde sluiting van de verbrandingsinstallatie van MIWA op 31.12.2002
(55.000 ton bij 10 GJ/ton);

−

Geen bouw van bijkomende nieuwe roosterverbrandingsinstallaties in
Vlaanderen;

−

De operationalisering van de wervelbedverbrandingsinstallatie te Beveren voor
de eindverwerking van de hoogcalorische restfracties (233.000 ton) afkomstig
van de voorbehandelingsinstallaties in 2004;

−

De al dan niet vervroegde vrijwillige sluiting in 2005 van de
verbrandingsinstallatie van ISVAG.

Indien ISVAG vervroegd overgaat tot vrijwillige sluiting dan moet die
verwerkingscapaciteit (140.000 ton) vervangen worden door een minstens
evenwaardige BBT-techniek. Deze mogelijk vervroegde vrijwillige sluiting impliceert
de volgende voorwaarden:
−

De sluiting gebeurt in overleg met alle betrokken actoren;

−

De financiering van de sluiting is volledig geregeld;

−

Er moet tijdig worden voorzien in vervangende BBT-capaciteit in Vlaanderen,
zoniet komt het zelfvoorzieningsprincipe in het gedrang;

−

De afvalstoffen die bij ISVAG werden verwerkt mogen in geen geval bijkomend
worden gestort.

Een overzicht van de verbrandingscapaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie
wordt weergegeven in de volgende tabel.
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Tabel 43

Capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie voor thermische eindverwerking
van huishoudelijk en bedrijfsafval in 2000 en 2007
Capaciteit in ton

Capaciteit in GJ

2000

2007

2000

2007

Stookwaarde (in GJ/ton)

10

10,5

I.M.O.G.

75.000

71.000

750.000

750.000

I.V.B.O.

195.000

186.000

1.950.000

1.950.000

I.V.M.O.

60.000

60.000

600.000

630.000

I.V.O.O.

73.000

69.000

730.000

730.000

I.V.R.O.

57.000

54.000

570.000

570.000

KNOKKE-HEIST

30.000

29.000

300.000

300.000

IVAGO

94.000

90.000

940.000

940.000

I.V.M.

90.000

86.000

900.000

900.000

MI-WA

55.000

ISVAG

149.000

0*-140.000

1.490.000

0*-1.490.000

REG. MILIEUZORG

78.000

75.000

780.000

780.000

INDAVER RVI (1+2)

212.000

212.000

2.120.000

2.226.000

Verbrandingsinstallatie

550.000

+ INDAVER RVI 3
Totaal

1.168.000

171.000

1.795.500

1.103.000*- 11.680.000
1.243.000

11.571.500*13.061.500

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

In de onderstaande tabel wordt het totale aanbod aan brandbaar huishoudelijk en
categorie-2-bedrijfsafval weergegeven, zoals ook terug te vinden in (Ecolas, 2002)
Tabel 20 van Deel 3. Uit deze balans blijkt dat zelfs in de hypothese dat de
calorische waarde van het afval niet wijzigt (10,5 GJ/ton afval), er onvoldoende
thermische eindverwerkingscapaciteit in Vlaanderen is. Zoals reeds opgemerkt,
werd ook hier geen rekening gehouden met de hoeveelheid Vlaams afval die in
andere gewesten werd gestort of verbrand. Omwille van de keuze voor een meer
gedifferentieerd eindverwerkingspark wordt daarom gekozen voor de uitbouw van
de voorbehandelingscapaciteit, cfr. Actie 113.
Tabel 44

Balans van het aanbod huishoudelijk en bedrijfsrestafval (zonder
voorbehandeling)– capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie in 2007
Ton

Aanbod
– Huishoudelijk afval
– Bedrijfsafval
– Totaal

936.000
961.000
1.897.000

Capaciteit
1.103.000*-1.243.000
roosterverbrandingsinstallatie
(10.5 GJ/ton)
Saldo

654.000-794.000*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Dit saldo van 654.000 ton à 794.000* ton moet geplaatst worden in het licht van de
uitbouw van 4 à 5* voorbehandelingsinstallaties met een gezamenlijke capaciteit
van 600.000 ton à 740.000* ton en van een wervelbedinstallatie met een capaciteit
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voor afval - ander dan slibs - van om en bij de 233.000 ton. Behoefte aan
bijkomende capaciteit ingevolge aantoonbare verminderde export van bijvoorbeeld
momenteel nog onbekende hoeveelheden categorie-2-bedrijfsafval dient steeds
via BBT-technologie ingevuld te worden.
Na invulling van de geplande voorbehandelingscapaciteit is er nog een negatief
saldo van 369.000 ton à 444.000* ton afval (i.f.v. ca. 50 % restfractie na
voorbehandeling) voornamelijk hoogcalorisch bedrijfsafval, waarvoor een afzet
gevonden moet worden in nieuwe thermische eindverwerkingscapaciteit in
Vlaanderen zoals de vernoemde wervelbedinstallatie. Ook andere
verwerkingscapaciteiten zoals co-verwerking en installaties buiten Vlaanderen
worden bekeken.
Tabel 45 geeft de balans van het resterende aanbod na voorbehandeling. Het
aanbod na voorbehandeling is de resultante van de scenarioberekening die wordt
weergegeven in Tabel 29 (Deel 3). Deze houdt in dat van de 600.000 ton of
740.000* ton huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval die voorbehandeld wordt,
cfr. Actie 113, in totaal ongeveer 50 % RDF- en laagcalorische fractie voor
thermische eindverwerking overblijft. De hoeveelheid RDF- en laagcalorische
restfractie varieert in functie van de samenstelling van de afvalinput in een
voorbehandelingsinstallatie. Een outputrestfractie van ongeveer 50 % kan worden
bekomen.
Van het totaal aanbod brandbaar afval in 2007, zijnde 1.897.000 ton, blijft na
voorbehandeling nog 1,61 miljoen ton afval (in geval van 50 % restfractie na
voorbehandeling) over voor thermische eindverwerking (cfr. Tabel 29). In het
scenario dat de verbrandingsinstallatie van ISVAG sluit, en het afval naar een
voorbehandelingsinstallatie (cfr. Actie 113) wordt afgevoerd, blijft er 1,55 miljoen
ton over na voorbehandeling voor thermische eindverwerking.
In Tabel 45 wordt het aanbod huishoudelijk (inclusief PMD-residu’s) en categorie2-bedrijfsafval na voorbehandeling, uitgedrukt in ton en in GJ, vergeleken met de
capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie (in ton en in GJ) om het saldo te
berekenen. De opvulling in ton is in de hypothese dat de calorische waarde van het
afval niet toeneemt en behouden blijft op 10,5 GJ/ton. Aangezien uit de
scenarioberekeningen blijkt dat de calorische waarde van het afval wel beduidend
hoger zal liggen dan 10,5 GJ/ton (cfr. Tabel 27) wordt de balans ook uitgedrukt in
GJ. Duidelijk is dat de capaciteit sneller opgevuld is indien gerekend wordt met GJ
(cfr. Tabel 29).
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Figuur 27

Overzicht voorbehandelings- en thermische eindverwerkingscapaciteit in
Vlaanderen in 2007

Tabel 45

Balans van het aanbod huishoudelijk en bedrijfsrestafval na voorbehandeling –
capaciteit van de roosterverbrandingsinstallatie in 2007 (in ton en in GJ)
Ton

GJ

Aanbod (na voorbehandeling)

1.547.000*-1.612.000

23.976.600*-24.133.800

Capaciteit
roosterverbrandingsinstallatie
(10,5 GJ/ton)

1.103.000*-1.243.000

11.571.500*-13.061.500

Saldo

-369.000 à -444.000*

-11.072.300 à -12.405.100*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Dit ontbrekende saldo zal worden ingevuld door een wervelbedinstallatie (al in
aanbouw voor 233.000 ton) en andere BBT in Vlaanderen. Er wordt gekozen voor
een ondercapaciteit om de druk op preventie, hergebruik en selectieve inzameling
hoog te houden en om ruimte te laten voor eventuele nieuwe technieken.
In functie van mogelijke opties voor export voor hoogcalorisch (RDF-)afval buiten
Vlaanderen kan de volgende raming van de ontbrekende thermische
eindverwerkingscapaciteit worden gemaakt.
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Tabel 46

Overzicht opties ontbrekende thermische eindverwerkingscapaciteit(in ton en in
GJ)
Ton

GJ

Aanbod waarvoor geen
roosterverbr.cap.

369.000-444.000*

11.072.300-12.405.100*

Optie 1: 100 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren 233.000
– andere BBT in Vlaanderen
136.000-211.000*

369.000-444.000*

11.072.300-12.405.100*

Optie 2: 65 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren 233.000
– andere BBT in Vlaanderen
35 % export (enkel hoogcal. Afval)

239.850-288.600*

7.197.000-8.063.315*

Optie 3: 35 % in Vlaanderen
– wervelbed Beveren
65 % export (enkel hoogcal. Afval)

129.150-155.400*

3.875.300-4.341.785*

239.850-288.600*

7.197.000-8.063.315*

3.875.300-4.341.785*
129.150-155.400*

(* scenario sluiting ISVAG in 2005)

Rekening houdend met de beleidslijnen vastgelegd in de strategie dient de
haalbaarheid van optie 1 op korte termijn te worden onderzocht. In de
overgangsperiode, zijnde de periode tot 2004, waarvoor onvoldoende
eindverwerkingscapaciteit beschikbaar is in Vlaanderen, is export voor thermische
eindverwerking mogelijk overeenkomstig de strategische principes. Export naar het
buitenland verloopt via de EVOA-procedures. Voor export voor verwijdering naar
andere gewesten is de expliciete toelating van de Vlaamse minister van Leefmilieu
vereist.
Actie 113

Realiseren voorbehandelingscapaciteit
Uit de vergelijking tussen aanbod en capaciteit (zie Tabel 44) blijkt dat er behoefte
is aan bijkomende eindverwerkingscapaciteit. Deze wordt deels ingevuld via de
uitbouw van voorbehandelingscapaciteit waarmee uiterlijk tegen juli 2003 wordt
gestart. In het scenario dat de verbrandingsinstallatie van ISVAG wordt gesloten in
2005 wordt de mogelijkheid open gelaten voor de vervanging van de capaciteit
hetzij via een nieuwe voorbehandelingsinstallatie, hetzij tijdelijk via export, tot er
bijkomende capaciteit in Vlaanderen is verwezenlijkt.
Meerdere voorbehandelingstechnieken komen in aanmerking. Scheiding/vergisting
en drogen/scheiden zijn deze waarvoor in het Vlaamse Gewest geopteerd wordt
door de initiatiefnemers.
De combinatie van deze technieken met verbranding van de outputfracties
(RDF…) in een wervelbedverbrandingsinstallatie is globaal gezien een goed
verwerkingsscenario.
Tabel 47

Voorbehandelingscapaciteit (in aanvraag en vergund, oktober 2002)

Installatie

Techniek

Vergund

Capaciteit

Recycling Center Evergem,
Evergem

Drogen/scheiden

Vergund

120.000

IOK-IGEMO, Geel

Drogen/scheiden

Vergund

150.000

Vera, Antwerpen

Scheiden/ vergisten

Vergund

150.000

IGEAN, Brecht

Scheiden/ vergisten

Vergund

30.000

Limburg

BBT-voorbehandeling In aanvraag

Totaal

150.000
600.000

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

163

Actie 114

Onderzoeken afzetmogelijkheden van de fracties die het resultaat zijn van de
voorbehandeling
Onder andere op basis van de proefinstallatie in Brecht en resultaten van
buitenlandse installaties wordt onderzocht wat de afzetmogelijkheden zijn voor de
outputfracties van de voorbehandelingsinstallaties. Bij de aanvraagdossiers wordt
verondersteld dat een gedeelte van de outputfracties in aanmerking kan komen
voor materiaalrecyclage, maar de praktijk moet dit nog uitwijzen.
Er dient te worden onderzocht in hoeverre de afzet van de verschillende fracties
zowel uit voor- als uit nascheiding nog kan worden verhoogd.
Daarnaast dient te worden onderzocht welke de verdere mogelijkheden zijn voor
de thermische valorisatie van de 50 % restmaterialen.

Actie 115

Verbetering energierendement nieuwe en bestaande installaties
Nieuwe installaties waar afvalstoffen energetisch gevaloriseerd worden (met een
voorkeur voor stoomafname), moeten een minimaal energierendement behalen
uitgedrukt volgens een energieprestatiemaat (EPM), die nog onderzocht moet
worden:
−

ofwel in functie van bepaalde energiekwaliteitsfactoren;

−

ofwel in functie van vermeden fossiele brandstoffen.

De bestaande installaties met energierecuperatie moeten hun energetische
rendement maximaal optimaliseren. Hiertoe moet de exploitant een
haalbaarheidsstudie met een BBT-invalshoek uitvoeren in 2003. In overleg met de
OVAM worden de resultaten bekeken. Indien dit niet vrijwillig gebeurt, kan de
overheid het ambtshalve opleggen in de milieuvergunning. Op basis van de
resultaten wordt in 2004 door de OVAM in consensus met ANRE de EPM per
installatie vastgelegd.
De komende jaren worden de HVVI’s die nog geen installatie voor de terugwinning
van energie bezitten hiermee uitgerust. Het betekent dat de installaties van IVM en
IVAGO een energierecuperatie moeten installeren en dat deze van IVMO en
Knokke-Heist bijkomende inspanningen moeten doen voor het behalen van het
vooropgestelde energetische rendement.
Actie 116

HVVI's moeten zich aanpassen aan de nieuwe Europese richtlijn betreffende
afvalverbranding
Op 04.12.2000 werd de richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de verbranding van afval goedgekeurd. Bestaande installaties
dienen aan de nieuwe richtlijn te voldoen vanaf 28.12.2005.
De opgelegde grenswaarden zijn grotendeels identiek aan de grenswaarden die
door VLAREM II, Afdeling 5.2.3 worden opgelegd voor verbrandingsinrichtingen
voor gevaarlijke afvalstoffen én voor grote verbrandingsinrichtingen voor
huishoudelijke afvalstoffen. Enkel voor NOx legt de Europese richtlijn strengere
voorwaarden op (200 mg/Nm³ versus 400 mg/Nm³ in VLAREM). Dit wil zeggen dat
de Vlaamse huisvuilverbrandingsinstallaties bijkomend zullen moeten investeren in
een deNox-installatie. Vele zijn nu al bezig met de voorbereidingen
(milieuvergunningsaanvraag, MER-aanpassing…) of hebben de investeringen al
gedaan.
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Verder moet de uitstoot van polluenten continu gemeten en geregistreerd worden.
Hierdoor kunnen de installaties continu gecontroleerd worden. In het Vlaamse
Gewest is daarenboven een continue monstername van dioxines verplicht.
Actie 117

Emissies bij coverbranding van RDF-fracties uit voorbehandelingsinstallaties
Er moet voldoende aandacht worden geschonken aan de problematiek van
emissies bij co-verbranding of meeverbranding.
Voorbeelden van installaties waarin RDF-fracties worden meeverbrand zijn
elektriciteitscentrales en cementovens. Ook deze meeverbrandingsinstallaties
vallen onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijn afvalverbranding.
Bij meeverbranding van hoogcalorisch afval uit de voorbehandelingsinstallaties
mogen in het deel van het rookgasvolume dat door deze meeverbranding vrijkomt,
geen hogere emissies van verontreinigende stoffen voorkomen dan de toegestane
emissies voor specifieke afvalverbrandingsinstallaties. Dit principe wordt vertaald in
de zogenaamde "mengregel" die gebruikt wordt voor het vastleggen van
emissiegrenswaarden voor installaties die afval meeverbranden. Deze mengregel
is opgenomen in VLAREM II, Artikel 5.2.3.1.5.
Deze mengregel mag echter geen aanleiding geven tot het "opvullen" van soepele
sectorale emissiegrenswaarden met emissies afkomstig van afvalverbranding.
Afvalverbranding in een co-verbrandingsinstallatie zonder rookgaszuivering kan
niet worden toegestaan.

Actie 118

Ontwikkeling van een stimuleringssysteem voor maximale
energierecuperatie
Gezien de strategische keuze voor een verplicht minimaal energierendement in de
installaties, zowel bestaande als nieuwe, is er nood aan sturende financiële
prikkels.
Daarom wordt voor alle installaties een financieel stimuleringssysteem opgezet
waarbij een deel van de investerings- en bedrijfskosten die voortvloeien uit de
opgelegde energierecuperatie worden teruggewonnen, zodat de investeringen
daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden en het rendement zal verhogen. Via een
groenestroomcertificaat kan dit momenteel niet. In de plaats kan bijvoorbeeld een
kringloopstroomcertificaat ontwikkeld worden met de nodige financiering.

Actie 119

Beperken output aan residu's
De huisvuilverbrandingsinstallaties (HVVI's) moeten optimaal functioneren. Naast
minimale emissies naar lucht en water, betekent dit dat de output aan residu's
(bodemassen, vliegas, rookgasreinigingsresidu's) dient geminimaliseerd te worden.
De som van alle residu's, exclusief de metalen, mag op dit moment maximaal 25 %
bedragen.
De hoeveelheid bodemassen die een verbrandingsinstallatie produceert, is
afhankelijk van de hoeveelheid te verbranden afval, de samenstelling van het afval
(meer bepaald het asgehalte) en de manier waarop de installatie gerund wordt. De
hoeveelheid bodemassen kan beperkt worden door een goede uitbrand te
realiseren. Toch kan men ervan uitgaan dat de hoeveelheid bodemas in de
toekomst zal stijgen van 20 naar 25 %, door het streng toepassen van het
stortverbod waardoor er meer afval met een hoge asrest verbrand zal worden. De
totale output mag in dat geval maximaal 30 % bedragen.
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Ook de mechanisch-biologische installaties moeten optimaal functioneren en zich
toespitsen op maximale recuperatie van materialen en energie. De verbranding
van RDF dient te gebeuren met minimale emissies.
Actie 120

Onderzoek naar het aanwenden van 50 % van de bodemassen als secundaire
grondstof
De bodemassen van de HVVI's moeten maximaal aangewend kunnen worden als
secundaire grondstof mits voldaan wordt aan de VLAREA-criteria. Er wordt naar
gestreefd dat tegen 2007 50 % van de bodemassen wordt verwerkt tot granulaten
die voldoen aan VLAREA-normen. Er is reeds verwerkingscapaciteit beschikbaar
te Beveren. De 50 %-norm halen kan enerzijds door het bodemas in de uitstroom
zoveel mogelijk te beperken en anderzijds door verder onderzoek naar de
toepassingsmogelijkheden van bodemassen.

Actie 121

Onderzoeken nieuwe verwerkingstechnieken
Tegen 2005 wordt een update van de BBT-studie eindverwerkingstechnieken
uitgevoerd rekening houdende met een evaluatie van nieuwe
verwerkingstechnieken (vergassing, feedstock recycling …).

Actie 122

Afstemmen van de stortcapaciteit op het aanbod
De totale vergunde stortcapaciteit in Vlaanderen in oktober 2001 bedraagt 16,5
3
miljoen m of ca. 8,24 miljoen ton (dichtheid aangevoerd afval is minder dan 1 ton/
3
3
m , van huisvuil ca. 0,5 ton/m ) en is verdeeld over 10 categorie-2-stortplaatsen
3
(zie Tabel 48). In deze hoeveelheden zit reeds 10,2 miljoen m potentiële
stortcapaciteit van de Hooge Maey die reeds vergund is, doch nog niet ontgonnen.
Voor de stortplaats te Lendelede** loopt de vergunning om huishoudelijk en
categorie-2-bedrijfsafval te storten tot eind 2003 en loopt de vergunde periode voor
onder meer afwerking tot eind 2006 (cfr. Tabel 48).
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Tabel 48

Overzicht categorie-2-stortplaatsen

Stortplaats

Locatie

Vergunde
restcapaciteit
(okt 2001) in m3

Potentiële
capaciteit in m³

Vergund tot

Hooge Maey

Antwerpen

2.450.000

10.205.000*

20.11.2007

IGEAN

Brecht

253.500

IOK

Beerse

525.000

IGEMO

Lier

280.000

REMO

Houthalen-Helchteren 250.000

IVVVA

Maaseik

ILVA

Vlierzele

181.000

1.049.600

23.12.2012*

De Cock

Huldenberg

460.000

p.m.

21.10.2013

Depovan

Rumbeke

759.000

p.m.

Stevan

Lendelede

790.000

IMOG

Zwevegem

287.000

p.m.

6.235.500

11.254.600

(zone B+D)*

Totaal

31.12.2002
p.m.

12.05.2009
29.09.2003

p.m.

31.12.2003

02.12.2004
(vergunning
geschorst door Raad
van State)

18.05.2005
31.12.2006**
01.09.2011

* eveneens vergund

Door de inspanningen van preventie en selectieve inzameling en het hanteren van
de stortverboden daalt in het Duurzaamheidsscenario de totale hoeveelheid te
storten afval van 1.382.000 ton in 2000 naar 172.000 ton in 2007. Deze sterke
reductie is gebaseerd op de volgende elementen:
−

Brandbaar huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval worden niet meer gestort
door onder meer ingebruikname van nieuwe eindverwerkingscapaciteit;

−

119.000 ton bodemassen van roosterverbrandingsinstallatieverbranding (incl.
de hoeveelheid van IVRO, 12.000 ton, die naar een eigen monostortplaats
gaat) moet jaarlijks gestort worden;

−

65.000 ton bouw- en sloopafval, grond en verontreinigde grond, niet-brandbaar
slib moet jaarlijks gestort worden.

De hoeveelheid te storten afval daalt minder indien de stortverboden voor
brandbaar recycleerbaar afval niet kunnen worden veralgemeend in 2005 door het
niet halen van de vooropgezette doelstellingen.
Het is onzeker of de fijne niet recycleerbare fractie van de bodemassen in de
praktijk verder naar categorie-2-stortplaatsen zal gaan. Dat is deels afhankelijk van
de aanvaardbaarheidscriteria die op Europees niveau zullen worden vastgelegd (in
principe tegen medio 2002).
Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat er volgens het Duurzaamheidsscenario
ruim voldoende vergunde capaciteit voor handen is voor de komende 10 jaar
aanbod.
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Dit betekent dat het stortmoratorium voor nieuwe locaties gehandhaafd blijft. Voor
bestaande sites kunnen nog wel nieuwe vergunningen afgeleverd worden in
functie van de behoeften.
Actie 123

Omzetten strategie Europese richtlijn storten
Conform de richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26.04.1999 betreffende het
storten van afvalstoffen moet de OVAM ter kennisgeving aan de Europese
Commissie een strategie overmaken voor de vermindering van de naar
stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbare afvalstoffen. Via de strategie
van hoge recyclagedoelstellingen en stortverboden vanaf 2000 zoals bepaald in
het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 (en verlengd tot eind
2002) werd op de bepalingen van de richtlijn geanticipeerd. Via dit Uitvoeringsplan
wordt aangegeven dat Vlaanderen verder wil gaan dan de hiernavolgende
Europese taakstellingen.
Artikel 5 punt 2 van de richtlijn stelt dat:
−

Uiterlijk in 2006 (dit is vijf jaar na de in artikel 18, lid 1 bedoelde datum) wordt
het naar stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbaar stedelijk afval
verminderd tot 75 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch
afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar voor
1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn;

−

Uiterlijk in 2009 (dit is acht jaar na de in artikel 18, lid 1 bedoelde datum) wordt
het naar stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbaar stedelijk afval
verminderd tot 50 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch
afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar voor
1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn;

−

Uiterlijk in 2016 (dit is 15 jaar na de in artikel 18, lid 1 bedoelde datum) wordt
het naar stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbaar stedelijk afval
verminderd tot 35 gewichtsprocent van de totale hoeveelheid biologisch
afbreekbaar stedelijk afval, geproduceerd in 1995 of in het laatste jaar voor
1995 waarvoor gestandaardiseerde Eurostat-gegevens beschikbaar zijn.

Evaluatie Europese doelstelling
De productie stedelijk afval in Vlaanderen bedroeg in 1995 4.841.000 ton.
Deze productie is berekend op basis van de hoeveelheid gestort brandbaar
huishoudelijk afval (968.000 ton), de hoeveelheid gestort brandbaar categorie-2bedrijfsafval (1.001.000 ton), de hoeveelheid verbrand huishoudelijk afval (792.000
ton), de hoeveelheid categorie-2-bedrijfsafval (85.000 ton), de hoeveelheid
selectief ingezameld biologisch afbreekbaar afval (1.995.000 ton). Deze cijfers zijn
vermeld in het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 1997-2001.
Deze hoeveelheid daalt naar 1.212.743 ton stedelijk afval dat nog wordt gestort in
2000. Huishoudelijk afval wordt nagenoeg niet meer gestort in 2000 (291.323 ton);
van het categorie-2-bedrijfsafval werd in 2000 wel nog relatief veel gestort
(921.420 ton).
Dit is een daling van de totale hoeveelheid biologisch afbreekbaar stedelijk afval
met ruim 75 % (in gewichtsprocent) t.o.v. de productie 1995.
Hieruit blijkt dat Vlaanderen al de maximale doelstelling van de richtlijn voor 2016,
zijnde een reductie van te storten biologisch afbreekbaar stedelijk afval met 65 %
t.o.v. de productie 1995, in ruime mate behaalt in 2000.
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Realisatie Europese doelstelling
Uit de evaluatie van de doelstelling blijkt dat Vlaanderen al in 2000 de maximale
doelstelling, zijnde een reductie met 65 %, haalt.
Vlaanderen kan verder gaan dan de Europese doelstelling vermeld in art. 5 punt 2.
Overeenkomstig Actie 127 zal vanaf 2005 nog weinig biologisch afbreekbaar afval
worden gestort in Vlaanderen.
Actie 124

Financieren nazorg/sluiting/ombouw stortplaatsen
In de komende jaren daalt het aanbod van de hoeveelheid te storten afval.
Hierdoor nemen op de stortplaatsen de inkomsten af. Dit is van invloed op de
financiële exploitatie van de stortplaatsen. Voor de reservering van voldoende
financiële middelen voor de nazorg zijn stortplaatsexploitanten zelf
verantwoordelijk. De stortplaatsen dienen in hun exploitatie hierop te anticiperen,
zoals al vooropgezet in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001.
Het opvullen van af te werken stortplaatsen met grondoverschotten kan in overleg
met erkende bodembeheerorganisaties.

Actie 125

Onderzoeken haalbaarheid ontginning oude stortplaatsen
Er moet onderzocht worden hoe de stortplaatsen vanaf 2015 opnieuw afgegraven
kunnen worden met als doel de recyclage van de metalen en de nuttige toepassing
(energie) van het overgebleven afval. Dit kan onder de vorm van een proefproject
in het kader van nieuwe taken voor de OVAM (met onder andere voorraadbeheer),
en eventueel gekoppeld aan een plan bodemsanering tegen 2006.

3.4

Instrumenten

3.4.1

Juridische instrumenten
Verbrandings- en stortverboden worden ingezet als instrument om de
afvalbehandelingshiërarchie uit te voeren. Ze zijn dus niet enkel meer gericht op
milieuhygiënische en veiligheidsdoelstellingen.

Actie 126

Strikt toepassen verbrandingsverboden
Volgende afvalstromen mogen niet worden verbrand:

− Ongesorteerde huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen;
− Alle selectief ingezamelde afvalstoffen tenzij de verontreiniging (na sortering)
te groot is voor materiaalrecyclage.
Verwacht wordt dat deze verbrandingsverboden minstens worden aangehouden.
Actie 127

Toepassen stortverboden vanaf 2005
Het storten van volgende afvalstoffen wordt afgebouwd tegen 2005:
−

Ongesorteerde huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen;

−

Afvalstoffen die met het oog op nuttige toepassing afzonderlijk werden
ingezameld;
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−

Afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing onder meer door
hun aard, hoeveelheid en homogeniteit;

−

De brandbare restfractie van het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen of
ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;

−

Oude en vervallen geneesmiddelen.

Afvalstoffen die niet onder het stortverbod vallen, moeten naar daartoe vergunde
stortplaatsen worden afgevoerd.
In de overgangsperiode (tot 2005) moet naar een situatie worden geëvolueerd
waarbij de resterende hoeveelheid afval over de stortplaatsen wordt verdeeld. Dit
is mogelijk door verder per stortplaats een jaarlijks stortquotum in afwijking van de
stortverboden vast te stellen. Deze afwijkingen dienen als vangnet bij
ondercapaciteit van thermische eindverwerking. Vanaf 2005 moet extra capaciteit
gerealiseerd zijn, zodat storten van huishoudelijk en categorie-2-bedrijfsafval kan
worden afgebouwd. Storten kan vanaf dan alleen maar ten gevolge van
calamiteiten of indien de nodige BBT-capaciteiten niet tijdig werden verwezenlijkt
voor al het Vlaamse afval dat in aanmerking komt voor eindverwerking.
Aangezien het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is om een onderscheid te
maken tussen brandbaar en niet-brandbaar afval, wordt een handhaafbare
maatstaf vooropgezet op basis van TOC. Afvalstoffen met een TOC kleiner dan 6
% kunnen worden beschouwd als niet brandbare afvalstoffen.
Actie 128

Handhaven van de taakstellingen
Wanneer een gemeente de taakstellingen niet binnen de gestelde termijn bereikt
en de OVAM vaststelt dat de gemeente in gebreke is gebleven, dan verzoekt de
OVAM de Vlaamse regering om op basis van artikel 16, § 5 van het
Afvalstoffendecreet in de plaats te mogen treden van de gemeente. Er zal eerst
een overleg plaatsvinden met de betrokken gemeente om oplossingen te vinden
voor het alsnog bereiken van de taakstellingen. Hierbij kunnen de provinciale
overlegplatformen een rol spelen.

3.4.2

Economische instrumenten

Actie 129

Optimaliseren milieuheffingen en tarieven voor verbranden en storten
De milieuheffingen worden geoptimaliseerd in functie van hun regulerend effect.
Het storten van brandbaar afval moet steeds duurder zijn dan het verbranden
ervan. In 2003 wordt werk gemaakt van regulerende tarieven die daadwerkelijk
worden gehanteerd om het storten van te verwijderen afval te vermijden waardoor
het wordt gestuurd richting verbranding met energierecuperatie. De regulerende
werking van het milieuheffingtarief samen met de handhaving van het stortverbod
moeten het mogelijk maken dat de principes van de ladder van Lansink tegen 2005
worden bereikt. Dit moet een sterke stimulans geven inzake meer preventie en
kwalitatiever selectief inzamelen. Het systeem van verlaagde milieuheffingen op
storten en verbranden van sorteer- en recyclageresidu's moet worden afgebouwd.
Teneinde de verbranding met hoger energetisch rendement te stimuleren wordt
ook de heffing op verbranding herbekeken. Bij voorkeur wordt een positief
stimuleringssysteem verkozen boven een bestraffing via milieuheffingen.
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De mogelijkheden voor een nieuw heffingensysteem moeten worden onderzocht.
Er wordt regelmatig verwezen naar een invulling van de heffingen gebaseerd op
bijvoorbeeld emissies zoals SOx en NOx. Hiertoe moet een grootschalig onderzoek
uitgevoerd worden. Indien er heffingen op emissies worden ingevoerd, moet dit
voor alle emitterende verbrandingsprocessen ingevoerd worden.
De OVAM stelt ook jaarlijks een analyse en evaluatie op van de ontwikkeling van
tarieven en milieuheffingen voor verbranden.

3.4.3

Sociale en communicatieve instrumenten

Actie 130

Vergroten van draagvlak bij de bevolking
Er leeft bij de bevolking een uitgesproken negatieve perceptie rond
verwerkingsinstallaties, ook al voldoen deze aan de strengste milieunormen en is
de milieuschade veroorzaakt door deze installaties minder dan die veroorzaakt
door andere industriële activiteiten.
Via communicatie naar de bevolking dient deze negatieve perceptie te worden
omgebogen tot een minstens neutrale houding. Hiertoe dient te worden onderzocht
welke de aangewezen boodschappen, kanalen en niveaus zijn (gemeentelijk,
provinciaal, gewestelijk).

3.5

Monitoring

Actie 131

Evalueren van het aanbod door permanente monitoring
De OVAM zal haar sturings- en opvolgingssysteem met betrekking tot de afvoer
naar verbrandingsinstallaties verder optimaliseren on line, met het oog op een
optimale invulling van de beschikbare verbrandingscapaciteit.
De huidige monitoring van de OVAM wordt voortgezet en in dienst gesteld van de
Voortgangsrapportages Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007.
Deze omvatten onder meer een overzicht van de stand van zaken op het gebied
van:
−

De verbrande en gestorte hoeveelheden afval;

−

Het aanbod van brandbaar en niet-brandbaar afval;

−

De stand van zaken bij de realisering van de taakstellingen voor de
eindverwerkingscapaciteit.

Exploitanten van voorbehandelingsinstallaties delen jaarlijks de volgende
gegevens mee:
−

Hoeveelheid input / output;

−

Afzetbestemming outputfracties.
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Exploitanten van thermische eindverwerkingsinstallaties delen jaarlijks de volgende
gegevens mee:
−

De verbrande hoeveelheden;

−

De hoeveelheid gerecupereerde energie;

−

De verbrandingstarieven;

−

Het stookdiagram;

−

Het energierendement;

−

Mogelijke knelpunten en wijzigingen in de exploitatie.

De exploitanten van stortsites delen jaarlijks de volgende gegevens mee:

Actie 132

−

Gestorte hoeveelheid afval;

−

Vergunde stortcapaciteit;

−

Vergunde stortcapaciteit in exploitatie;

−

Stortcapaciteit in procedure;

−

Storttarieven;

−

Mogelijke knelpunten en wijzigingen in de exploitatie.

Voortgangsrapportages Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 20032007 en Evaluatierapportage
In september 2004 en 2005 wordt een Voortgangsrapportage Uitvoeringsplan
Huishoudelijke Afvalstoffen opgesteld. Onderdeel hiervan is de eindverwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en categorie-2-bedrijfsafval. Deze
voortgangsrapportages, die goedgekeurd worden door het gewestelijk
overlegplatform huishoudelijke afvalstoffen, geven een overzicht van de
afstemming van de eindverwerkingscapaciteit met het aanbod. Continu wordt de
noodzakelijke eindverwerkingscapaciteit opgevolgd. Op basis hiervan kan de nood
aan bijkomende eindverwerkingsscapaciteit worden vastgesteld. De rapportage
geeft een evaluatie van de acties die in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen zijn opgenomen. De gegevens afkomstig van de jaarlijkse monitoring
van de eindverwerkingscapaciteit worden opgenomen samen met het aanbod aan
huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval voor eindverwerking. In 2006
wordt een Evaluatierapportage Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
opgesteld die de planperiode bespreekt.

Actie 133

Opzetten van een grensoverschrijdend monitoringsysteem
Een grensoverschrijdend monitoringsysteem is nodig voor de opvolging van
afvalstromen die buiten Vlaanderen gaan, al dan niet rechtstreeks voor nuttige
toepassing.

Actie 134

Strikt opvolgen van het zelfvoorzieningsprincipe
Op basis van de jaarlijkse melding van huishoudelijke afvalstoffen, de
ophalersmelding en de opvolging van de milieuheffingen en tevens in het kader
van het protocol tussen de drie ministers van Leefmilieu worden gegevens
verzameld en uitgewisseld over de export van afvalstoffen.
Met het Brusselse en Waalse Gewest moet het heffingenbeleid worden afgestemd.
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Via voorgaande actie (grensoverschrijdend monitoringsysteem) wordt dit jaarlijks
geëvalueerd. Bij negatieve evaluatie wordt onderzocht hoe de EVOA-procedure
juridisch kan worden ingepast voor de afvaltransporten vanuit Vlaanderen naar de
andere gewesten. Een alternatief voor dergelijke EVOA-procedure kan de
invoering van een systeem met verwerkingscertificaten zijn. Dergelijk systeem kan
de houders van afvalstoffen verplichten aan te tonen op basis van certificaten
welke hoeveelheden afvalstoffen voor eindverwerking werden aangevoerd naar
voorbehandelingsinstallaties, verbrandingsinstallaties of stortplaatsen in
Vlaanderen of erbuiten. Via dergelijke certificaten kan niet alleen de uitvoer
gestuurd worden, maar tevens de verwerking binnen Vlaanderen in functie van de
bestaande verwerkingstechnieken en beschikbare capaciteiten.
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Deel 5 Effecten van de programmering
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Inleiding

Het afvalbeleid staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van het totale
milieubeleid. Daarnaast staat het in wisselwerking met tal van aspecten uit de
maatschappij. Dit laatste deel besteedt aandacht aan de effecten van de
programmering in dit Uitvoeringsplan op enkele andere belangrijke beleidsvelden.
Het eerste hoofdstuk gaat uitgebreid in op de kosten en de financiering van het
afvalbeleid. Het brengt in kaart wat de kosten voor de gemeentelijke en
gewestelijke overheid en voor de burger zijn. Tevens beschrijft het op welke wijze
de kosten worden gefinancierd en wat hierbij van de burger wordt verwacht.
Vervolgens is aandacht besteed aan de werkgelegenheid als één van de sociaaleconomische aspecten van de programmering. Een ingrijpend afvalbeleid is enkel
maatschappelijk aanvaardbaar wanneer de sociaal-economische gevolgen dat zijn.
Ten slotte streeft het afvalbeleid naar een verbetering van de milieukwaliteit. In het
laatste hoofdstuk “Milieueffecten” komen de belangrijkste positieve effecten van dit
Uitvoeringsplan aan bod.

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

177

1

Kosten en financiering van het
afvalbeleid

Dit hoofdstuk gaat in op de variabele kosten van het afvalbeleid, zoals voorgesteld
in dit plan voor de gemeenten en de gewestelijke overheid. Tevens wordt
nagegaan hoe deze kosten kunnen worden gefinancierd. Dit hoofdstuk geldt
tevens als lokale effectrapportering ingevolge de omzendbrief VR-2001 van
08.06.2001 inzake de weerslag van het Uitvoeringsplan op de lokale besturen.

1.1

De kosten van het afvalbeleid
De kosten van de realisatie van het Uitvoeringsplan zijn voornamelijk in te delen in
twee groepen:

1.1.1

−

De kosten voor de gemeenten, die moeten instaan voor de inzameling en
verwerking van het huishoudelijk afval en die worden betaald door de burgers
en voor een klein deel door financiering vanuit de gewestelijke overheid;

−

De kosten voor de centrale overheid die middelen ter beschikking stelt voor de
realisering van het Uitvoeringsplan en die worden gefinancierd via de
milieuheffing op de eindverwerking.

De gemeenten
Dit deel bevat een berekening van de kosten als gevolg van de inspanningen die
aan de gemeenten worden gevraagd op basis van het Duurzaamheidsscenario uit
dit Uitvoeringsplan.

1.1.1.1

Berekening
Er is rekening gehouden met de eindverwerkingskosten van de nietrecupereerbare fracties. De kosten van preventie voor de gemeenten zijn
gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten, omdat hierover weinig gegevens
beschikbaar zijn. Enkel de personeelskosten (milieuambtenaar,
duurzaamheidsambtenaar ...) werden meegenomen in de berekeningen. Alle
sensibiliseringskosten worden bij het luik communicatie opgenomen.
Ook de opruiming van zwerfvuil en sluikstorten kost de gemeenschap veel geld,
maar hierover zijn nog geen precieze gegevens bekend. Deze kosten worden
slechts gedeeltelijk in rekening gebracht, namelijk voor de verwijdering van de
hoeveelheden die de gemeente registreert in het gemeentevuil.
Bij de berekening van de kosten is zoveel mogelijk uitgesplitst tussen inzameling
en verwerking. Indien geen uitsplitsing kon worden gemaakt, is een totaal bedrag
genomen. De kostencijfers zijn gebaseerd op de gegevens van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en FOST Plus. In tegenstelling tot de
Evaluatierapportage van het vorige Uitvoeringsplan werden wel alle fracties in de
berekening opgenomen en werd niet meer gewerkt met een prognose van de
kostencijfers, maar met reële cijfers op het terrein. Tevens werd de kostprijs voor
de gemeenten op nul gezet voor afvalfracties waar deze kostprijs door
producenten/invoerders werd gedragen. Daardoor zal het bedrag voor 2000 licht
verschillen van het cijfer in de Evaluatierapportage en van Tabel 13. Voor 2007
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werd dezelfde methode als voor 2000 gebruikt. Naast een indexering van bepaalde
kosten met 2 % per jaar werden ook investeringskosten in de stijgende vaste of
variabele kosten meegenomen.
1.1.1.2

Opbouw
Alle kosten zijn totale kosten:
−

Vaste kosten zijn die kosten die de gemeente maakt om de diverse fracties
selectief in te zamelen (met mogelijke subsidies wordt hier geen rekening
gehouden), onafhankelijk van de aangeboden hoeveelheid afval. Voor de
haalmethode kan dit omgerekend worden naar een kostenbedrag per
ophaalpunt. Voor de brengmethode bestaan de vaste kosten uit alle
investerings- en exploitatiekosten van het containerpark die niet variëren
naargelang van de aan- en afgevoerde hoeveelheden.

−

Variabele kosten hangen af van de hoeveelheden die de burger aanbiedt. Voor
de haalmethode kunnen de verwerkingskosten aangeduid worden als de
variabele kosten. Voor de brengmethode dienen bovendien de inzamelkosten
verrekend te worden.

Voor elke fractie van het huishoudelijk afval is op basis van de werkelijk
ingezamelde hoeveelheden één gemiddelde kostprijs per kg berekend voor 2000
en 2007 alsof geheel Vlaanderen bestaat uit een gemiddeld gezin en in één
gemiddelde gemeente woont. Voor 2007 is rekening gehouden met de bepalingen
van dit plan. De som van de vaste en variabele kosten per fractie geeft een
indicatie van de totale kostprijs van de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval op Vlaams niveau. Uit de globale kostprijs is ook de kostprijs
per inwoner afgeleid.
1.1.1.3

Aannames
Bij het bepalen van de kostprijs is uitgegaan van volgende aannames:
1. De prijzen voor de afzet van de selectief ingezamelde fracties zijn gelijk
gehouden in 2000 en 2007, behalve voor papier en karton. De reden hiervoor
is dat de prijs voor het papier en karton nogal fluctueert. We nemen 0,02
EUR/kg als gemiddelde.
2. Het tarief voor storten is opgetrokken met de index van 2 % per jaar. Een
inschatting van het werkelijke storttarief in 2007 met inbegrip van de heffingen
kan nog niet gemaakt worden omdat bij het tot stand komen van dit
Uitvoeringsplan de krijtlijnen voor een nieuw heffingen- en financieringsbeleid
nog niet zijn bepaald. Veel belang zal dit tarief niet hebben omdat we ervan
uitgaan dat in 2007 geen brandbaar afval meer gestort wordt. We nemen aan
dat de verbrandingsassen ook in de toekomst vrij zijn van heffingen.
3. Het tarief voor verbranding is opgetrokken omdat de kostprijs voor de nieuwe
installaties op ongeveer 123,95 EUR/ton ligt in 2000, inclusief de milieuheffing.
Een indexering van 2 % per jaar wordt toegepast tot 2007. Ook de kostprijs
van de huidige installaties zal toenemen (aanpassingswerken voor
bijvoorbeeld deNOx, 12 tot 15 EUR/ton) tot dit gemiddelde tarief van 123,95
EUR/ton inclusief de milieuheffing. Van het huishoudelijk afval wordt conform
de aannames in het Duurzaamheidsscenario in 2007 619.244 ton verbrand in
HVVI's. Er werd geen rekening gehouden met door gemeenten ingestelde
opcentiemen op verbranding.
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4. Het tarief voor de verwerking in de voorbehandelingsinstallaties gevolgd
door verwerking van het RDF en de overige fracties wordt in 2000 gesteld op
gemiddeld ongeveer 148,74 EUR/ton, inclusief groene energie-opbrengsten,
milieuheffingen op verbranding reststromen… Uit een VITO-studie blijkt
immers dat deze technieken 15 tot 21 % duurder zijn dan klassieke
verbrandingsinstallaties. Een indexering van 2 % per jaar wordt toegepast.
Verwacht wordt dat 300.000 ton huishoudelijk afval in deze installaties zal
worden verwerkt.
5. Voor het selectief ingezamelde organisch afval wordt aangenomen dat er
een stijging van de verwerkingskosten is in 2007 t.o.v. 2000. De installaties
zullen immers bijkomende investeringen moeten doen om geurhinder te
voorkomen. Het is ook niet zeker dat organisch-biologisch bedrijfsafval in
voldoende mate aangevoerd zal worden. De tarieven kunnen niet te sterk
stijgen gelet op de Europese markttarieven en gezien het feit dat er een
prijsverschil met restafval moet blijven.
6. Voor de selectieve inzameling van glasafval wordt aangenomen dat 10 %
van het glasafval in 2007 huis-aan-huis wordt opgehaald en gemengd is en
bijgevolg een bijkomende kostprijs betekent voor de gemeente, die niet door
FOST Plus wordt betaald in het kader van de totale en reële kosten. Voor
papier en karton wordt aangenomen dat alle kosten en opbrengsten ten laste
of ten voordele van de sectoren zijn. Ook voor wit en gekleurd glasafval en
PMD-afval geldt dit. De totale kostprijs van PMD-ophaling zal dalen als deze
afvalfractie maandelijks in plaats van tweewekelijks wordt ingezameld. Dit zal
een belangrijke impact hebben op de berekeningen van het Groene Punt van
FOST Plus en bijgevolg direct financiële gevolgen hebben voor de
consumenten. De lokale besturen zullen hiervan echter geen gevolgen
ondervinden.
7. Voor afvalfracties vallend onder een aanvaardingsplicht zoals autobanden,
AEEA, houtafval, bepaalde KGA-fracties… wordt aangenomen dat de sector in
2000 (voor zover al van toepassing) en in 2007 alle kosten op zich neemt voor
de vereisten inzake inzameling die de sectoren aan de lokale besturen
opleggen.
8. Voor kringloopgoederen wordt de vermeden kostprijs inzake verwijdering
aangerekend als tonnagevergoeding vanwege de lokale besturen. Voor
gemengde kunststoffen wordt de indexering gecompenseerd met een afname
van de verwerkingskosten door een betere afzet van gemengde kunststof.
9. De inzamel- en verwerkingstarieven gehanteerd op het terrein door
sommige gemeenten houden rekening met de van het Vlaamse Gewest
verkregen investeringssubsidies. In de gehanteerde verwerkingsprijzen in
Tabel 49 spelen deze subsidies enkel een rol van betekenis bij de GFT- en
groencompostering. Bij de indirecte kosten spelen deze subsidies enkel nog
een rol bij de containerparken.
Voor 2007 is de huidige inzamelwijze voor verschillende fracties aangepast aan de
acties uit het Uitvoeringsplan.

Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

180

1.1.1.4

Resultaten
In Tabel 49 zijn de resultaten van de berekeningen voor 2000 en 2007 voor de
verschillende fracties uit het huishoudelijk afval weergegeven.
Tabel 49

Kostprijs voor de verwerking van de voornaamste fracties uit het huishoudelijk
afval, situatie in 2000 en in 2007 (in kg per inwoner en in EUR) voor het
Duurzaamheidsscenario.
2000

2007

Hoeveelheid
(kg/inwoner)

Kostprijs
per kg
(EUR)

Totale kostprijs
(EUR)

Hoeveelheid
(kg/inwoner)

Kostprijs per Totale kostprijs
kg (EUR)
(EUR)

Verbranden huisvuil, grofvuil,
gemeentevuil (*)

189,41

0,12

139.753.990

103,55

0,14

90.732.128

Nieuwe techniek idem

0

0,15

0

50,35

0,17

52.939.330

GFT

62,4

0,07

27.623.215

37,11

0,10

22.645.734

Groenafval

79,6

0,05

23.491.538

77,09

0,07

35.282.126

Papier en karton niet verpakking 55,05

-0,02

-8.123.173

50,47

0

0

Glasafval gemengd (FOST Plus) 5,1

0,06

1.881.389

2,42

0,07

1.060.210

Verpakkingen overige (FOST
Plus)

48,25

0

0

48,55

0

0

Kunststoffen gemengd

2,3

0,17

2.375.715

2,10

0,17

2.242.605

Textiel

3,3

-0,05

-973.895

3,21

-0,05

-979.423

Bouw- en sloopafval

77,3

0,02

11.406.381

73,02

0,03

12.796.125

Houtafval

19,1

0,07

8.455.183

28,90

0

0

Metalen

8,5

-0,02

-1.254.259

11,23

-0,02

-1.712.228

Kringloopgoederen

2,9

0,07

1.283.771

5,0

0,14

4.381.034

KGA

2,3

0,74

10.181.634

1,76

0,85

9.252.745

AEEA

0,8

0

0

8,62

0

0

Autobanden

0,3

0,17

309.876

0,32

0

0

Vlakglas

0,9

0,05

265.608

0,78

0,06

273.377

EPS

0,1

0,40

236.096

0,24

0,40

574.716

TOTAAL

216.913.067

229.487.479

(*) exclusief PMD-residu (kosten worden gedragen door de sector)

Uit de tabel blijkt dat de kosten op Vlaams niveau voor de verwerking van de
fracties uit het huishoudelijk afval in 2007 ongeveer 229.487.479 EUR bedragen of
gestegen zijn ten opzichte van 2000 met 12,5 miljoen EUR of 5,8 %. Uit de tabel
blijkt ook dat voor de meeste fracties de verwerking van de selectieve fracties
goedkoper is dan de verwerking van de restfractie. Uitzondering hierop vormen de
gemengde kunststoffen, EPS, autobanden en KGA, waarvan de hogere
verwerkingskosten vaak te verantwoorden zijn vanuit milieuoogpunt. Het aandeel
verwijderingskosten zakt in 2007 licht van 64,4 % naar 62,6 % van de kosten,
terwijl de kostprijs voor de verwerking van de organische fracties stijgt van 23,4 %
naar 25,2 %. Deze stijging van het aandeel van de organische fractie wordt
veroorzaakt door de hogere verwerkingskosten en doordat bepaalde droge
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afvalfracties niet meer ten laste vallen van de lokale besturen door de invoering
van een aanvaardingsplicht.
De vaste kosten voor ophaling en inzameling via containerparken staan vermeld
in Tabel 50.
Tabel 50

Vaste kosten voor ophaling en inzameling op containerpark in 2000 en 2007 (in
EUR) in het Duurzaamheidsscenario.

Vaste kosten

2000

2007

Huis-aan-huisophaling

72.304.356

70.096.550

Containerpark

44.267.973

52.572.412

Totaal

116.572.329

122.668.962

De vaste kosten verminderen enerzijds vermits we aannemen dat de ophaling en
inzameling op het containerpark van papier en karton volledig door de sectoren
wordt gedragen. Anderzijds passen we een indexering toe van 2 % per jaar. Toch
zullen de door de gemeenten te dragen vaste kosten, zonder rekening te houden
met bijkomende investeringen in de uitbreiding van de containerparken en de
invoering van automatische registratie- en diftarsystemen, lichtjes toenemen tot
bijna 122,7 miljoen EUR of een toename met 5,2 %.
De totale kosten voor het afvalbeheer door de gemeenten staan vermeld in
Tabel 51.
Tabel 51

Overzicht van de totale kosten voor huishoudelijk afvalbeheer door de lokale
besturen in 2000 en 2007 in het Duurzaamheidsscenario (in EUR).

Kosten

2000

2007

Variabele

216.913.067

229.487.479

Vaste

116.572.328

122.668.962

Overhead (personeel,
administratie)

33.348.540

35.215.644

Communicatie

2.951.198

8.762.069

Preventie

p.m.

p.m.

Zwerfvuil

p.m.

p.m.

Totaal

369.785.134

396.134.154

De overheadkosten worden gemiddeld geschat op 10 % van de vaste en variabele
kosten. Het betreft de personeelskosten (deel van milieuambtenaar,
duurzaamheidsambtenaar, administratief personeel…), administratieve kosten en
dergelijke. Voor communicatie werd in 2000 ongeveer 0,5 EUR per inwoner
besteed. Communicatie wordt in het Duurzaamheidsscenario zeer belangrijk en het
budget zal toenemen tot 1,25 EUR per inwoner per jaar in 2007. Tevens wordt
hierbij een indexering van 2 % per jaar toegepast.
1.1.1.5

Bijkomende kosten
Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten die bepaalde gemeenten zullen maken in
functie van hun lokale situatie inzake inzamelmethoden, verwerkingswijzen…Voor
de investeringen in diftarsystemen wordt aangenomen dat de helft van Vlaanderen
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in 2007 bijkomende investeringen doet in huis-aan-huisophalingen via containers
voor huisvuil en GFT (software, hardware, aanpassing ophaalwagens,
containers…). Sommige zullen hierbij kiezen voor het werken met chips, wat een
beduidende meerprijs betekent; andere zullen werken met stickers op de
containers, wat minder duur is. De investering bedraagt minimaal 40 EUR per
gezin. Sommige regio’s beschikken al over een container voor GFT-afval, wat de
kosten eveneens drukt. Voor diftar op containerparken (weegbrug, slagboom,
software en hardware, badges…) rekenen we 80.000 EUR investeringskosten per
containerpark. We nemen aan dat de helft van de containerparken
geautomatiseerd zal worden tijdens de planperiode. Deze supplementaire kosten
zitten nog niet vervat in de voormelde vaste en variabele kosten. In 2001 werkten
al 173.800 gezinnen met een diftarcontainer via chipregistratie. Voor de huis-aanhuis-diftar nemen we aan dat zowat 1 miljoen bijkomende gezinnen in een
diftarsysteem opgenomen zullen worden, wat staat voor een investering van
40.000.000 EUR. Voor de diftar op 150 containerparken betekent het een
supplementaire kostprijs van 12.000.000 EUR tijdens de planperiode.
Verder zal de helft van de containerparken uitbreiden, wat 250.000 EUR per
containerpark betekent (zonder aankoop van gronden). Sommige gemeenten
zullen zelfs het huidige containerpark verplaatsen naar een ruimere locatie, wat
een investering van gemiddeld 500.000 EUR betekent. Er is immers momenteel
veel plaatsgebrek op de containerparken en de steeds groter wordende aantallen
bezoekers kunnen niet meer comfortabel ontvangen worden. Deze uitbreidingen
zitten niet vervat in de voormelde vaste kosten van de containerparken, evenmin
als de personeelskosten en uitbatingskosten. Investeringen in
composteringsinstallaties zullen eveneens plaatsvinden. Deze bijkomende
investeringen voor bijvoorbeeld de beperking van geurhinder zitten al vervat in de
voormelde stijgende verwerkingskosten die aangerekend worden.
De aanpassing van de HVVI's aan de normen van de Europese richtlijn verbranden
en aan de verplichtingen inzake energieterugwinning zitten vervat in de stijgende
verwerkingskosten bij de bestaande installaties. De vervroegde sluiting van
stortplaatsen, de verminderde inkomsten hierdoor en de aanvoer van bijvoorbeeld
restgronden in plaats van afvalstoffen ter afwerking van bepaalde stortplaatsen,
betekenen ook een grote financiële belasting voor bepaalde intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Ook de lange nazorgperiode brengt belangrijke kosten
met zich mee die niet geheel voorzien waren in een vervroegd sluitingsscenario
van bepaalde stortplaatsen. In totaal gaat het om 25.000.000 EUR die de lokale
besturen extra moeten dragen.
1.1.1.6

Producentenverantwoordelijkheid
Een deel van de kosten van de inzameling en verwerking van huishoudelijke
afvalstoffen wordt betaald via de producenten en invoerders in het kader van de
aanvaardingsplicht of terugnameplicht. Deze kosten worden al dan niet zichtbaar
bij de aankoop van nieuwe producten aan de consument doorgerekend.
Afvalbatterijen
BEBAT werd opgericht door de belangrijkste producenten van batterijen. BEBAT
organiseert en financiert de inzameling en verwerking van afvalbatterijen. De
inzameling van afvalbatterijen gebeurt hoofdzakelijk via de winkels. BEBAT werkt
eveneens samen met de gemeenten en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden voor de inzameling van lege batterijen via de
containerparken. BEBAT financiert haar activiteiten via een bijdrage die de
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producenten/invoerders aan BEBAT betalen per batterij die op de markt wordt
gebracht. Momenteel bedraagt de bijdrage 0,12395 EUR per batterij.
Verpakkingsafval
Via de terugnameplicht werd de industrie verantwoordelijk gesteld voor het
verpakkingsafval afkomstig van producten die ze op de markt brengt. Voor de
praktische uitvoering van de terugnameplicht werd FOST Plus opgericht. FOST
Plus organiseert de inzameling en verwerking van verpakkingsafval (papier/karton,
glas en PMD-afval). Op het terrein werkt FOST Plus samen met de gemeenten en
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De financiering van de activiteiten
van FOST Plus gebeurt via een bijdrage die de bedrijven aan FOST Plus betalen.
Deze bijdrage is afhankelijk van het gebruikte verpakkingsmateriaal en de
hoeveelheid die op de markt wordt gebracht. Voor glas bedraagt voor het jaar 2002
de bijdrage 2 cent/kg, voor PET-flessen bedraagt de bijdrage 36,65 cent/kg.
Elektrische en elektronische apparatuur
Sinds midden 2001 staat de industrie in voor de inzameling en verwerking van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (tv’s, koelkasten, radio’s,… ).
Voor de praktische organisatie hiervan werd Recupel opgericht. Afgedankte
apparatuur kan men gratis afleveren op een verkooppunt wanneer nieuwe,
gelijkaardige apparatuur wordt aangekocht. De werkingsmiddelen van Recupel
bestaan uit bijdragen die worden voor gefinancierd door de
producenten/invoerders. Bij de aankoop van een nieuw toestel wordt deze bijdrage
aan de klant doorgerekend. De bijdrage hangt af van het soort apparatuur.
Bijvoorbeeld: voor koel- en vriesapparatuur bedraagt de bijdrage 20 EUR, de
bijdrage voor een tv bedraagt 11 EUR.
Totaal bedrag
De totale bijdrage die de consument betaalt bij de aankoop van nieuwe producten
hangt af van het consumptiepatroon. Een gezin betaalt gemiddeld 25 EUR/jaar
voor het beheer van alle wegwerpverpakkingsafval. De bijdrage in het kader van
de aanvaardingsplicht wordt geschat op 10 EUR/jaar.
1.1.1.7

Vergelijking kostprijs 2000-2007
De voormelde bevindingen zoals weergegeven in Tabel 51 geven aanleiding tot de
vergelijking van de totale kosten voor de gemeenten volgens het
Duurzaamheidsscenario met de totale kostprijs bij voortzetting van de huidige trend
volgens het Beleidsscenario van het vorige Uitvoeringsplan. Deze vergelijking is
opgenomen in Figuur 28.
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Figuur 28

Vergelijking totale kostprijs in 2000 bij Beleidsscenario en in 2007 bij
Duurzaamheidsscenario (in miljoen EUR).
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In totaal stijgt de kostprijs van het normale dagelijkse afvalbeheer van
huishoudelijke afvalstoffen voor de lokale besturen in 2007 ten opzichte van 2000
met 26,3 miljoen EUR of 7 %. Deze toename is relatief laag aangezien alleen al de
indexering van 2 % per jaar bij constant beleid voor een toename met ongeveer 15
% zou zorgen. Het bewijst dat het Duurzaamheidsscenario de afvalkosten voor de
lokale besturen doet stijgen, maar minder dan bij voortzetting van het beleid van
het vorige Uitvoeringsplan. Voortzetting van het huidige beleid zou immers leiden
tot een totale kostprijs van 424.766.884 EUR in 2007. Het Duurzaamheidsscenario
bespaart de lokale besturen minstens 28,6 miljoen EUR in 2007 ten opzichte van
het Beleidsscenario van het vorige Uitvoeringsplan.
In absolute cijfers neemt bij de uitvoering van het plan de kostprijs voor
verwijdering in 2007 toe ten opzichte van 2000 met ongeveer 3,9 miljoen EUR,
mede als gevolg van het toepassen van duurdere voorbehandelingen.
In Tabel 52 is de kostprijs per inwoner opgenomen. Als gemiddelde gezinsgrootte
is 2,5 personen per gezin genomen.
Tabel 52

Gemiddelde kostprijs per inwoner en per gezin voor de inzameling en verwerking
van de verschillende fracties uit het huishoudelijk afval, situatie in 2000 en 2007
(in EUR) volgens het Duurzaamheidsscenario.
2000

2007

stijging t.o.v. 2000
%

Aantal inwoners

5.952.552

6.078.687

Kostprijs/inw.

62,12

64,37

3,6

Kostprijs/gezin

155,30

160,92

3,6

Uit de tabel blijkt tussen 2000 en 2007 een stijging van de gemiddelde kostprijs per
inwoner of per gezin van 3,6 %.

1.1.2

De gewestelijke overheid
De kosten voor de uitvoering van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen
voor de gewestelijke overheid worden geraamd op jaarlijks 18 tot 20 miljoen EUR
in 2003-2004 en jaarlijks 15 tot 16 miljoen EUR in 2005-2007. In totaal is dit
ongeveer 86.335.000 EUR, gespreid over 5 jaar. Het zwaartepunt van de uitgaven
ligt in de beginperiode.
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De kosten zijn verdeeld over preventie (60 %), selectieve inzameling en recyclage
(39 %) en eindverwerking (<1 %). Deze kosten omvatten onder meer:
onderzoeken, sensibilisering, subsidies, de samenwerkingsovereenkomsten,
herstelarbeid,…
1.1.2.1

Preventie
Tabel 53

Uitgaven gewestelijke overheid voor preventie (in EUR) volgens het
Duurzaamheidsscenario.
2003

2004

2005

2006

2007

Subsidiebesluit preventie-items

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Subsidiebesluit diftar

6.000.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Sensibilisering

500.000

510.000

520.000

530.000

540.000

Informatievoorziening

500.000

510.000

520.000

530.000

540.000

Herstelarbeid

75.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Opleiding compostmeesters/werking
cel thuiscomposteren VLACO

150.000

150.000

175.000

200.000

200.000

Samenwerkingsovereenkomst
preventie en hergebruik in cluster
vaste stoffen

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

Samenwerkingsovereenkomst
duurzaamheidsambtenaren

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

STIP

400.000

400.000

440.000

440.000

460.000

Opvolging ISA/preventie

100.000

100.000

110.000

110.000

120.000

Monitoring hergebruik/Cyclus2

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

subsidies kringloopcentra

380.000

Onderzoek

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Totaal

12.655.000

11.295.000

8.890.000

9.935.000

9.985.000

In Tabel 53 is aangegeven dat de middelen voor preventie in hoofdzaak gaan naar
de subsidiëring van de diftar en preventie-items zoals compostvaten. De werking
van de cel thuiscomposteren en de opleidingen en bijscholingen van
compostmeesters door VLACO worden gedurende de hele planperiode verder en
intensiever ondersteund. Dit is logisch gezien het belang van het stimuleren van
preventie van organisch afval bij de inwoners.
Jaarlijks moet er een gewestelijke sensibiliseringscampagne rond preventie en
hergebruik plaatsvinden, waarop de lokale besturen kunnen aansluiten. Op
evenementen wordt eveneens aandacht besteed aan preventie. De OVAM stelt
informatiemateriaal ter beschikking voor de sensibiliseringscampagnes die
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeenten organiseren. Dit
didactische materiaal moet regelmatig vernieuwd worden. Vanaf 2003 valt de
financiering vanuit de milieubeleidsovereenkomst papierafval weg, zodat de
vermelde budgetten echt minimumbedragen zijn. Een goede campagne kost
immers al gauw 250.000 EUR.
In de cluster vaste stoffen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaamse Gewest en de gemeenten worden ruim middelen voorzien voor
milieuvriendelijk productgebruik, voor afvalpreventie, sensibilisering en de
kringloopcentra. Geschat wordt dat 0,45 EUR subsidie per inwoner voor 5.000.000
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inwoners uitbetaald zal kunnen worden als al de gemeenten die deze
overeenkomst ondertekenen hun doelstellingen bereiken. Daarnaast zullen in heel
wat gemeenten duurzaamheidsambtenaren aan de slag gaan en onder andere
milieuvriendelijk productgebruik en afvalpreventie in de gemeente bewerkstelligen.
Binnen de IVC wordt meer en meer aandacht besteed aan preventie. De door de
sectoren ingediende preventieplannen worden nauwgezet gecontroleerd en
opgevolgd. Diverse onderzoeken in verband met preventie, hergebruik, de impact
van het Groene Punt en dergelijke meer worden uitgevoerd. Er werd een
indexering toegepast.
Het project herstelarbeid van AEEA is gestart in 2001 en loopt zeker tot eind 2003.
Het samenwerkingsverband tussen de OVAM en de KVK wordt verlengd tot 2007,
zodat de uitbouw van de kringloopsector verder op gestructureerde wijze kan
gebeuren en worden opgevolgd. Het STIP wordt volledig gefinancierd door de
OVAM.
Het onderzoeksbudget is een absoluut minimum om de diverse onderzoeken naar
bijvoorbeeld consumentengedrag, aanbod milieuvriendelijke producten, opstellen
van indicatoren, invoeren van statiegeldsystemen, levenscyclusanalyses,
ondersteunen van lokale projecten… te kunnen uitvoeren.
1.1.2.2

Selectieve inzameling en recyclage
De meeste middelen voor de uitvoering van het deel selectieve inzameling en
recyclage komen bij de gemeenten terecht als steun voor de selectieve inzameling
via de samenwerkingsovereenkomst en als subsidie voor de uitbreiding van
containerparken, de aanpassing van composteringsinstallaties en de inplanting van
ondergrondse inzamelsystemen in steden en bij appartementsgebouwen (zie
Tabel 54). Bij de samenwerkingsovereenkomst is aangenomen dat alle gemeenten
(5.000.000 inwoners) die deze zullen ondertekenen de doelstellingen bereiken en
dus recht hebben op de resterende 0,45 EUR per inwoner voor de cluster vaste
stoffen.
De budgetten van het subsidiebesluit voor inzameling en verwerking worden
geleidelijk afgebouwd. De middelen die voorzien zijn voor afzet, worden voorzien
om de continuïteit in de afzet van de selectief ingezamelde en verwerkte
afvalstoffen te kunnen garanderen. Voor compost gebeurt dit door VLACO. De
opvolging van het ISA vergt een bijdrage aan het IVC-budget van ongeveer 60 %
van het Vlaamse Gewest. Er werd jaarlijks een indexering toegepast.
De overige uitgaven gaan in hoofdzaak naar sensibilisering, communicatieve
ondersteuning, opvolging en controle van milieubeleidsovereenkomsten,
monitoring en onderzoek. De monitoring omvat bijvoorbeeld
sorteeranalyseonderzoeken en enquêtes bij de bevolking. De onderzoeken hebben
bijvoorbeeld te maken met de specifieke problematiek van steden,
zwerfvuilonderzoeken, onderzoek in het kader van nieuwe aanvaardingsplichten,
(milieu)performantie van selectieve inzamelwijzen.
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Tabel 54

Uitgaven gewestelijke overheid voor selectieve inzameling en recyclage (in EUR)
volgens het Duurzaamheidsscenario.
2003

2004

2005

2006

2007

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

Subsidiëring containerparken en 3.500.000
composteringsinstallaties

2.500.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

Sensibilisering

250.000

255.000

260.000

265.000

270.000

Informatievoorziening

250.000

255.000

260.000

265.000

270.000

Uitvoering milieubeleidsovereenkomst

250.000

255.000

260.000

265.000

270.000

Opvolging ISA

550.000

565.000

575.000

580.000

585.000

Monitoring beleidsdoelstellingen 300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Afzetbevordering compost via
VLACO

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Onderzoek

250.000

260.000

270.000

290.000

300.000

Totaal

7.900.000

6.940.000

5.975.000

6.015.000

5.545.000

Samenwerkingsovereenkomst
selectieve inzameling

1.1.2.3

Eindverwerking
Tabel 55

Uitgaven gewestelijke overheid voor eindverwerking (in EUR) volgens het
Duurzaamheidsscenario.
2003

2004

2005

2006

2007

Vervroegde sluiting
stortplaatsen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Monitoring

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Onderzoek

100.000

100.000

200.000

200.000

100.000

Totaal

200.000

200.000

300.000

300.000

200.000

De rechtstreekse tussenkomsten van de gewestelijke overheid voor
eindverwerking zijn opgenomen in de bovenstaande tabel. Aangezien de
verwijdering dient te worden geminimaliseerd, worden hiervoor weinig
tussenkomsten vanuit de gewestelijke overheid voorzien. De middelen gaan naar
onderzoek en monitoring in functie van de Voortgangsrapportage eindverwerking.
Evenwel zijn enkele studies van groot belang, bijvoorbeeld de impact van de
vervroegde sluiting van de stortplaatsen voor de lokale besturen, BBT-studies,
afzet van afvalfracties uit voorbehandelingen, kwaliteit van bodemassen.
1.1.2.4

Totale uitgaven
De totale uitgaven van de Vlaamse overheid voor het afvalbeleid zijn opgenomen
in Figuur 29. De figuur toont dat de uitgaven vanaf 2003 zullen teruglopen. Dit
wordt met name veroorzaakt door vermindering van het subsidiebudget voor diftar,
selectieve inzameling en compostering. Ook de degressiviteit van de
subsidiepercentages in 2005 ten opzichte van 2004 zorgt voor deze afname.
Daartegenover staat de toename van de budgetten voor bijvoorbeeld de
preventieacties voor organisch afval.
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Figuur 29

Overzicht van de aanwending van het budget van de Vlaamse overheid (in EUR)
bij het Duurzaamheidsscenario
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1.2

De financiering van het afvalbeleid

1.2.1

De gemeenten
De doelstellingen voor preventie, selectieve inzameling en recyclage zullen
bijkomende kosten voor de gemeenten met zich meebrengen. In 1.1.1 is de
meerprijs berekend. De gemeente zal die meerkosten doorrekenen aan haar
burgers. Per gezin zal de totale kostprijs voor de gemeente oplopen van 155,3
EUR in 2000 tot ongeveer 160,9 EUR in 2007.
De inzameling en verwerking van verpakkingen wordt betaald door de
verpakkingsindustrie in het kader van het ISA maar zal uiteindelijk ook worden
gedragen door de burger, die zijn verpakkingen duurder betaalt. Per gezin
bedraagt de kostprijs 10 EUR in 2000, wat bovenop de kosten van de
gemeentebelasting en -retributies komt. Deze kosten kunnen afnemen als de
PMD-inzameling slechts maandelijks huis-aan-huis gebeurt in plaats van
tweewekelijks. Indexering zal de kostprijs evenwel doen stijgen en door de
preventie van verpakkingsafval zal er minder verpakkingsafval vrijkomen en zal de
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kostprijs per kg toenemen. Per gezin zal de kostprijs daarom in 2007 zeker 10 EUR
bedragen.
Ook bij de andere aanvaardingsplichten betaalt elk gezin al de afvalkosten van het
aangeschafte product. Een totale financiële impact hiervan berekenen is niet
mogelijk omdat elke aanvaardingsplicht een andere insteek heeft en diverse
aanvaardingsplichten nog ingevoerd moeten worden. In de programmering (Deel
4) is een zo uniform mogelijk huisvuilbelastingssysteem voorgesteld, dat een
combinatie is van een forfaitaire belasting en verschillende retributies.
Het onderstaande voorgestelde belastingssysteem heeft een onmiskenbaar
regulerend karakter, gericht op ondersteuning van de verwerkingshiërarchie, en
kan ook zijn financierende rol waarmaken.
De inzamel- en verwerkingstarieven op het terrein gehanteerd door sommige
gemeenten houden rekening met de van het Vlaams Gewest verkregen
investeringssubsidies. In de gehanteerde verwerkingsprijzen in Tabel 49 spelen
deze subsidies enkel een rol van betekenis bij de GFT- en groencompostering. Bij
de vaste kosten spelen deze subsidies enkel nog een rol bij de containerparken.
Tabel 56

Fictief belastingssysteem, dat voldoet aan de principes zoals vooropgesteld in de
programmering. Forfaitaire kostprijsbepaling m.b.t. haalmethode volgens het
Duurzaamheidsscenario.

Fractie

Ophalingen/jaar

Ophaalpunten/dag

Kost/ophaalpunt/jaar
EUR 2000

EUR 2007

Huisvuil

26

1200

13,63

15,68

Grofvuil

2

1000

1,24

1,43

GFT-afval in GFT-regio’s

26

1000

16,11

18,53

Papier en karton

12

1100

0

0

Hol glas

12/bollen

1250

0

0

Plasticverpakkingen,
metalen verpakkingen en
drankkartons

12

2400

0

0

Groenafval in
groenafvalregio’s

4

700

3,72

4,28

Metalen gemengd

2

1000

0

0

Bij de berekening van de forfaitaire kostprijs werd uitgegaan van:
−

Een standaardkostprijs voor één dag ophaling van gemiddeld 644,52 EUR in
2000;

−

Het gemiddeld aantal ophaalpunten per dag van toepassing in het IOKwerkingsgebied.

Het aantal ophaalpunten dat per dag kan aangedaan worden, kan immers sterk
variëren in functie van de verstedelijkingsgraad. In een landelijk gebied zullen
grotere rijafstanden dienen afgelegd te worden waardoor het aantal ophaalpunten
per dag kleiner zal zijn dan in een verstedelijkt gebied. Bijgevolg zal de jaarlijkse
kostprijs per ophaalpunt in een landelijk gebied hoger liggen dan in een
verstedelijkt gebied.
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De totale forfaitaire kosten voor ophaling van huisvuil, grofvuil en GFT- en
groenafval staan in Tabel 56. In 2000 bedroegen deze 30,98 EUR voor GFTregio’s en 18,59 EUR in groenafvalregio’s. In 2007 is dit respectievelijk 35,64 EUR
en 21,39 EUR. Er wordt aangenomen dat FOST Plus de selectieve inzameling van
verpakkingsafval volledig zal dragen. De vaste kosten voor een containerpark
betekenen in 2000 ongeveer 18,59 EUR per gezin, in 2007 ongeveer 21,38 EUR
(indexering).
De variabele kosten kunnen gedeeltelijk aangerekend worden aan de gezinnen.
Voor bepaalde afvalfracties kunnen deze verwerkingskosten volledig aangerekend
worden, zoals bijvoorbeeld voor huisvuil, grofvuil en ook voor GFT-afval. Voor
andere afvalfracties, die inwoners perfect kunnen vermijden (bijvoorbeeld
groenafval, PMD-afval) kunnen eveneens contantbelastingen worden ingesteld. De
tarieven voor deze en andere selectieve afvalfracties kunnen de gemeenten zelf
bepalen, waarbij ze bijvoorbeeld ook rekening kunnen houden met de inspanning
die de burger al doet (brengen naar containerpark) en met het risico op
ontwijkgedrag (sluikstorten en thuisverbranden) van bepaalde afvalfracties.
In de volgende tabel staan contantbelastingen vermeld die de gemeenten kunnen
hanteren, al dan niet in combinatie met beperkingen van de aangeboden
hoeveelheid. De gemeenten dienen ook rekening te houden met de
psychologische drempel waarboven ontwijkgedrag sterk toeneemt.
Tabel 57

Voorstel contantbelasting (retributie) m.b.t. haalmethode volgens het
Duurzaamheidsscenario

Fractie

Contantbelasting
2000

2007

60 l zak

1 EUR/zak

1,25 EUR/zak

120 l container

0,12 EUR/kg of

0,16 EUR/kg of

2 EUR/container

2,5 EUR/container

Huisvuil

Grofvuil

24,80 EUR/m

3

34,70 EUR/m3

GFT-afval
35 l composteerbare zak

0,74 EUR/zak

1 EUR/zak

120 l container

0,06 EUR/kg of

0,12 EUR/kg of

0,744 EUR/container

2 EUR/container

Papier en karton (≤ 1 m )

0 EUR

0 EUR

Hol glas

0 EUR

0 EUR

Plasticverpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons (60 l
zak)

0,25 EUR/zak

0,25-0,75 EUR/zak

Bussel snoeihout

1,24 EUR/bussel

1,86 EUR/bussel

35 l composteerbare zak

0,25 EUR/zak

0,40 EUR/zak

3

Groenafval

los

14,87 EUR/m

3

22,31 EUR/m3
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Tabel 58

Voorstel contantbelasting (retributie) m.b.t. brengmethode volgens het
Duurzaamheidsscenario.

Fractie

Contantbelasting

EUR

2000

2007

2000

2007

2000

2007

/eenheid

/eenheid

/kg

/kg

/m3

/m3

-

-

0,12-0,15

0,14-0,17

24,79-29,75

28,51-34,21

Papier en karton (> 1 m )

-

-

0,02

0

9,92

0

Hol glas

0

0

0

0

0

0

Los

-

-

0

0

0

0

60 l zak

0,25

0,25-0,75

-

-

-

-

-

-

0,06-0,09

0,07-01

24,79-29,75

28,51-34,21

Grofvuil
3

Plasticverpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons

Bouw- en sloopafval
Gemengd bouw- en sloopafval
3

Zuiver puin (> 1 m )

-

-

0,02

0,03

14,87-19,83

17,1-22,8

Roofing

-

-

0,12-0,15

0,14-0,17

54,54-66,93

62,72-76,97

Eternit (asbesthoudend,
gebonden)

-

-

0,02-0,05

0,03-0,06

24,79-49,58

28,51-34,21

Bussel snoeihout

1,24

1,43

-

-

-

-

35 l composteerbare zak

0,25

0,30

-

-

-

-

Los (> 1 m3)

-

-

0,02-0,05

0,03-0,06

14,97

17,22

Metalen gemengd, houtafval,
AEEA

0

0

0

0

0

0

Groenafval

In bovenstaand voorbeeld worden alle principes van een goede gemeentelijke
financiering gevolgd, zonder afbreuk te doen aan het regulerend effect:
−

De kosten voor verwijdering zijn de grootste kosten voor de burger;

−

De kosten worden voor het grootste deel rechtstreeks betaald door de
vervuiler;

−

De retributies worden aangevuld met een inkomensgerelateerde belasting.

De retributies voor selectieve inzameling, voornamelijk op containerparken, moeten
goed afgewogen worden tegen de kosten die ontwijkgedrag zoals thuisverbranden,
sluikstorten en zwerfvuil kunnen teweegbrengen. Al wat de gemeente niet
rechtstreeks aanrekent via retributies moet betaald worden via een forfaitaire
huisvuilbelasting of via de algemene middelen van de gemeente. De burger betaalt
steeds de hele factuur, gratis bestaat ook niet in het afvalbeleid. Vandaar het
streven naar afvalvoorkoming: afval dat er niet is, moet niet worden opgehaald en
verwerkt.
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1.2.2

De gewestelijke overheid
Ook de kosten die worden gemaakt door de Vlaamse overheid (zie 1.1.2), zullen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald door de burger. Net als bij de huisen grofvuilbelasting moet ook op gewestelijk niveau blijvend gezocht worden naar
heffingsystemen met zowel een financierend als een regulerend karakter.
Er moet meer onderscheid worden gemaakt tussen al dan niet toewijsbare kosten,
waarbij de toewijsbare worden betaald door de veroorzaker - “de vervuiler betaalt” principe en werking van het marktmechanisme - , en de niet-toewijsbare meer met
de algemene middelenbegroting worden gefinancierd.

1.2.2.1

Heffingen
In 2001 dragen de eigen ontvangsten van het MiNa-fonds voor 45 % bij tot de
financiering van de leefmilieubegroting. De belangrijkste bronnen zijn de
afvalwaterheffing (30,6 %) en de afvalstoffenheffing (10,5 %).
Beide heffingen hebben op dit moment een dubbele functie: zowel de vervuiling te
verminderen (regulerend) als bij te dragen tot de leefmilieumiddelen (financierend).
De heffing op afvalstoffen is duidelijk bedoeld als een regulerende heffing (al
dragen de inkomsten momenteel bij tot de financiering van het milieubeleid in het
algemeen). Op het niveau van het Vlaamse Gewest zijn de operationele taken
inzake afvalstoffenbeleid vrij beperkt. Wat huishoudelijk afval betreft zijn de
gemeenten bevoegd voor de ophaling en inzameling en wat bedrijfsafval betreft
zijn de producenten zelf verantwoordelijk voor de verwijdering. Op het vlak van
verwijdering zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de privé-sector
actief. Er worden praktisch geen toewijsbare prestaties geleverd en er is dus geen
nood aan een specifieke financieringsheffing. Aanpassingen aan deze heffing
zullen dus gemotiveerd moeten worden door de sturende rol van de heffing bij het
realiseren van de milieudoelstellingen of door een bijstelling van de
milieudoelstellingen zelf.
Eén van de knelpunten van het afvalstoffenbeleid bestaat erin dat de
milieuheffingen, zoals ze nu worden toegepast, geen voldoende regulerend effect
hebben op bepaalde afvalstromen. Een ander knelpunt is dat het principe “de
vervuiler betaalt” nog steeds niet volledig wordt toegepast.
In het algemeen worden de milieuheffingen vermeld als één van de instrumenten
om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen. Specifiek voor het
realiseren van de doelstellingen “Storten beperken tot het milieuverantwoord
storten van niet-recupereerbare en niet-brandbare afvalstoffen en verbranden
beperken tot het milieuverantwoord verbranden van niet-recupereerbare
afvalstoffen”, wordt de volgende maatregel in het regeerakkoord vermeld: “De
milieuheffingen worden verfijnd in functie van hun regulerend effect. Ze hebben tot
doel het verbranden en storten van afvalstoffen te ontmoedigen of te benadelen
zodat preventie, hergebruik, recyclage en nuttige toepassingen aantrekkelijker
worden. De overheid stuurt de tarieven in een rechtszeker kader regelmatig bij om
de afvalbehandelingshiërarchie maximaal toe te passen.”
In de planperiode zal de afvalstoffenheffing dus aangepast moeten worden om ze
nog meer gedragssturend en minder financierend te maken. Hierbij zal rekening
gehouden moeten worden met enerzijds de milieudoelstellingen en anderzijds de
complementariteit met de andere beleidsinstrumenten zoals de
milieureglementering van de verbrandingsinstallaties en de afbouw van het aantal
storten en stortafwijkingen. De strenger wordende milieureglementering en de
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toenemende schaarste aan stort- en verbrandingscapaciteit doen de
verwerkingskosten stijgen en de externe milieukosten dalen.
1.2.2.2

Ontvangsten
De toekomstige evolutie van de ontvangsten van de afvalstoffenheffing is nog
onbepaald vermits ze in belangrijke mate afhangt van de toekomstige
aanpassingen aan de heffingsbasis en/of de tarieven om de heffing meer sturend
te maken.
Bij een constant heffingenbeleid zullen de ontvangsten eerder een dalende
tendens vertonen, wat een verwacht resultaat is van een regulerende heffing.
Op korte termijn, tot 2004, worden er geen grote innovaties op het vlak van
afvalverwerking verwacht (de nieuwe installaties voor voorbehandeling van afval
zullen pas volledig operationeel zijn in 2004). De afvalstromen worden verder
gestuurd volgens de ladder van Lansink: de voorkeur gaat uit naar de voorkoming
van afvalstoffen, hergebruik heeft de tweede prioriteit, gevolgd door de selectieve
inzameling en recyclage. Vervolgens tracht men de afvalstoffen nuttig te
verbranden met energierecuperatie en slechts als het niet anders kan, wordt er
gestort.
In de periode 2005-2007 wordt ervan uitgegaan dat de
voorbehandelingsinstallaties volledig in gebruik genomen zijn. De geplande
voorbehandelingscapaciteit bedraagt 600.000 ton met een aanvoer van gemiddeld
300.000 ton huishoudelijk afval en 300.000 ton bedrijfsafval.
Voorbehandelen houdt in dat er een droog-, scheidings- en/of vergistingsactiviteit
plaatsvindt. Na de voorbehandeling blijft nog ongeveer 50 % van de
oorspronkelijke afvalinput over en deze wordt, in functie van de calorische waarde,
in verschillende soorten installaties verbrand. Een gedeelte van het hoogcalorische
brandbaar afval zal geëxporteerd worden buiten het Vlaamse Gewest.
Volgens de planning zal in 2007 in Vlaanderen de roosterverbrandingscapaciteit
om thermische redenen beperkt zijn tot circa 1.243.000 ton (gerekend aan 10,5
GJ/ton en 233.000 ton wervelbedcapaciteit, in totaal dus 1.476.000 ton.
Hieronder proberen we een inschatting te geven van de verwachte evolutie van de
ontvangsten van de afvalstoffenheffing bij constant beleid.
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Tabel 59

Inkomstenraming milieuheffingen uit verwerking op stortplaatsen categorie 2 en
in HVVI’s in 2000 en 2007, resultaten ontvangsten bij “constant heffingenbeleid”
volgens het Duurzaamheidsscenario
2000

EUR

2007

Tarief/ton

Tonnage

Bedrag

Met rookgasreiniging,
zonder energierecuperatie

13,01

120.229

1.564.179

Met rookgasreiniging, met
energierecuperatie
Verbranden bedrijfsafval

6,17

582.654

3.594.975

Categorie-2-BA zonder
energierecuperatie

23,10

1.523

35.181

Categorie-2-BA met
energierecuperatie (*)

8,13

121.374

986.770

Recyclageresidu’s zonder
energierecuperatie

2,26

14.004

31.649

Recyclageresidu’s met
energierecuperatie

1,41

6.981

9.843

Zonder stortgasrecuperatie

55,97

253.730

14.201.268

Met stortgasrecuperatie

53,17

365.770

19.447.991

Recyclageresidu’s

2,80

486.624

1.362.547

Recyclageresidu’s papier
en karton

0,84

36.977

31.061

1.989.866

41.265.464

Tarief/ton

Tonnage

Bedrag

7,03

830.517

5.838.535

9,27

856.607

7.940.747

1.687.124

13.779.282

Verbranden HA

Storten

Totaal

(*) inclusief PMD-residu

Uitgangspunten constant heffingenbeleid:
−

De totale hoeveelheid aangeboden afval daalt verder met een afnemend
marginaal effect (dankzij meer preventie zal het afvaltonnage wel nog dalen,
maar de impact van deze daling op de afvalberg zal in de toekomst
verminderen);

−

Het storten van niet-recycleerbaar en niet-brandbaar afval wordt afgebouwd
tegen 2005;

−

Het huidige "overschot" aan verbrandingscapaciteit wordt volledig thermisch
benut;
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−

De selectieve inzameling van KMO-afval en van huishoudelijk afval stijgt.

Inflatie van 2 % per jaar wordt doorgerekend in de tarieven. Volgens de
bovenstaande tabel zullen de inkomsten uit milieuheffingen voor categorie-2stortplaatsen en HVVI's, bij het geplande beleid, en rekening houdend met de hier
beschouwde afvalstromen, sterk dalen: van 41 miljoen EUR naar bijna 14 miljoen
EUR. De terugval is het gevolg van enerzijds de verdere sterke reductie van de
hoeveelheid te verbranden en te storten restafval en anderzijds de ingebruikname
van de verbrandingsinstallaties te Beveren waardoor de hogere stortinkomsten
sterk verminderen.
1.2.2.3

Mogelijke pistes voor het meer sturend maken van de afvalstoffenheffing
Bij het tot stand komen van voorliggend Uitvoeringsplan is de totale kostprijs (prijs
van verwerking + heffing) van het verbranden van gewoon (laagcalorisch)
bedrijfsafval, gemiddeld 106,6 EUR/ton, nog steeds hoger dan de totale prijs van
categorie-2-stortplaatsen van gewoon bedrijfsafval, gemiddeld 99,2 EUR/ton. Het
verschil in verwerkingskosten wordt met andere woorden nog niet voldoende
gecompenseerd door het verschil in heffingstarief. Om dit te corrigeren zou het
heffingstarief op storten verhoogd kunnen worden met minimaal 7,4 EUR/ton.
Gezien het beleid van afbouwen van storten zal deze correctie trouwens zeer
tijdelijk zijn.
De heffingen op het verbranden van afval kunnen meer sturend gemaakt worden
door niet de input, maar de output (NOx/EPM, te storten restfracties) van de
installaties als grondslag te nemen. Op die manier kunnen de heffingen
investeringen voor een verbetering van het energierendement, een vermindering
van de NOx-uitstoot en vermindering van de te storten restfracties stimuleren.
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2

Sociaal-economische gevolgen /
Werkgelegenheid

In dit hoofdstuk gaan we in op het sociaal-economische aspect van het
afvalstoffenbeleid in het algemeen en de werkgelegenheid in het bijzonder. In
hoofdzaak komt dit neer op de werkgelegenheid die rechtstreeks wordt gecreëerd
door preventie en hergebruik, verhoogde selectieve inzameling en recyclage
enerzijds en eindverwerking anderzijds.
Ook indirect wordt de werkgelegenheid beïnvloed. Dit kan positief werken omdat
de groei in de milieusector de andere sectoren meetrekt.
De economische groei is onlosmakelijk verbonden met de werkgelegenheid. Een
toename van de werkgelegenheid is alleen mogelijk bij een toename van de
economische activiteit. De grootte van die toename is afhankelijk van de
arbeidsintensiviteit. Algemeen kan worden gesteld dat de milieusector een vrij
arbeidsintensieve sector is en veel werkgelegenheid creëert. De recyclagesector is
echter in het geheel van de milieuactiviteiten de minst arbeidsintensieve sector.
Naast de creatie van nieuwe werkgelegenheid zal tevens een verschuiving
plaatsvinden in werkgelegenheid die overeenkomt met de prioriteiten in de
verwerkingshiërarchie.

2.1

Sociaal-economische analyse van de
milieusector
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft in 1999 een verhelderende
studie uitgevoerd naar de Vlaamse milieu-industrie (SERV, 1999). Hiervoor werd
eerst een databank gecreëerd van 3.945 Vlaamse milieubedrijven, die vervolgens
allemaal werden geënquêteerd. Na filtering bleven bijna 3.300 bedrijven over. We
benadrukken dat onderstaande analyse de situatie in 1999 weergeeft.
Kenmerken
In totaal is de omzet van de milieubedrijven ongeveer 4,5 miljard EUR, waarvan de
1.865 bedrijven uit de afvalsector met 1,75 miljard EUR bijna 40 % voor hun
rekening nemen. De 707 bedrijven die actief zijn in de recyclage halen een omzet
van 1,3 miljard EUR en vertegenwoordigen bijna een derde van de totale
milieumarkt.
De volgende tabel vat de kerngegevens van de Vlaamse milieusector samen,
uitgesplitst volgens milieucompartiment.
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Tabel 60

Kerngegevens milieusector, per compartiment
Omzet

Bedrijven

in EUR

%

Aantal

Afval

1.773.538.060

39,76 %

Water

652.301.641

14,63 %

Bodem

230.758.058

Lucht

190.802.133

Geluid

Werkgelegenheid
%

Aantal
werknemers

%

1.865

56,70 %

9.686

37,99 %

808

24,57 %

5.092

19,98 %

5,17 %

372

11,31 %

1.908

7,48 %

4,28 %

330

10,03 %

1.238

4,86 %

90.943.928

2,04 %

169

5,14 %

372

1,46 %

Consulting

99.765.170

2,24 %

394

11,98 %

1.190

4,67 %

Andere

69.106.889

1,55 %

157

4,77 %

674

2,64 %

Recyclage

1.352.848.767

30,33 %

707

21,50 %

5.333

20,92 %

Totaal

4.460.064.650

100,00 %

(1)

(2)

25.493

100,00 %

(1) De som van het aantal bedrijven uit de bovenstaande kolommen is hoger dan het totaal aantal
bedrijven opgenomen in de studie, nl. 3.289. Dit is te wijten aan het feit dat sommige bedrijven in meer
dan één compartiment actief zijn.
(2) De percentages zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal actieve bedrijven in de milieusector.
De totale som is bijgevolg geen 100 %.

De hele Vlaamse milieusector stelt naar schatting meer dan 25.000 mensen
tewerk, van wie bijna 10.000 of 38 % in de afvalsector en ruim 5.000 of 21 % in de
recyclagesector. De hele milieusector is relatief jong: bijna 40 % van de bedrijven
werd pas na 1990 opgericht. Het aandeel afvalbedrijven concentreert zich in de
provincies Oost- en West-Vlaanderen; de recyclagesector is goed
vertegenwoordigd in de provincie Limburg.
Ten opzichte van de milieusector in het algemeen zijn afval- en recyclagebedrijven
vooral kleine bedrijven (met minder dan 5 werknemers), met een hoge
specialisatiegraad en het minste risico op verlieslatende activiteiten.
De recyclagesector blijkt, misschien eerder onverwacht, de minst arbeidsintensieve
sector te zijn. Sorteeractiviteiten zijn inderdaad vrij arbeidsintensief, maar zijn
relatief onbelangrijk in de totale omzet van de recyclagesector. Het grootste deel
daarvan heeft immers te maken met minder arbeidsintensieve segmenten, zoals
recyclage van ferro- en non-ferrometalen. De meer arbeidsintensieve recyclage
van onder andere textiel, AEEA en autowrakken is veel minder belangrijk in termen
van omzet.
Het grootste deel van de recyclageomzet wordt gehaald in de privé-sector, meer
dan 80 %. Ten opzichte van de andere activiteiten binnen de milieusector bezit de
recyclagesector duidelijk het grootste aandeel in de milieuexport uit België. De
hoge cijfers kunnen worden verklaard door de hoge verkoopcijfers van
gerecycleerde materialen in het buitenland.
Knelpunten en perspectieven
In het algemeen is de milieusector in Vlaanderen een groeisector. Ook de
bedrijven zelf schatten hun groeiperspectieven voor de nabije toekomst positief in.
Twee derde van de milieubedrijven verwacht een stijging van de milieuomzet,
hoewel een aanzienlijk aantal bedrijven in de afvalsector en de recyclagesector
deze positieve verwachtingen niet deelt.
Van de knelpunten die de bedrijven zelf aangeven, is het belangrijkste de
milieuwetgeving. Die is onvoldoende transparant, te detaillistisch en niet streng
genoeg. Tevens klagen de bedrijven over het gebrek aan controle, waardoor een
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gedeelte van de potentiële vraag naar milieugoederen en -diensten niet wordt
ingevuld. Daarnaast pleiten de bedrijven voor subsidies aan zowel producenten als
afnemers van milieugoederen
en -diensten, en vinden zij dat er nood is aan grondige informatieverschaffing over
en promotie van het aanbod van de milieusector.

2.2

Preventie en hergebruik
De ontwikkeling van de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven als gevolg van
preventie kan niet kwantitatief worden aangegeven. Enerzijds leidt een duurzame
ontwikkeling tot afname van de productie van goederen door een langere
levensduur. Anderzijds kunnen nieuwe producten en innovatieve ontwikkelingen
leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen. Bovendien leidt een toename van activiteiten
die zijn gericht op levensduurverlenging, herstelling en onderhoud van bestaande
goederen eveneens tot een toename in de werkgelegenheid.
Wel staat vast, zoals aangegeven in het MBP, dat moet worden gestreefd naar een
loskoppeling van de economische groei en de afvalproductie. In dit verband
betekent afvalpreventie geen terugdringen van de economische groei en bijgevolg
ook niet van de werkgelegenheid.
Een toename van de werkgelegenheid wordt bereikt op gemeentelijk niveau door
een toename van de sensibilisering, doelgroepenbenadering, het inschakelen van
duurzaamheidsambtenaren... Dit zijn o.a. de taken die voortvloeien uit de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten.
Kringloopcentra
De Vlaamse kringloopcentra kunnen nog heel wat groeien, evenals de
kringloopactiviteit in Vlaanderen. Momenteel zijn er in Vlaanderen 39
kringloopcentra actief.
In de toekomst verwachten de Vlaamse kringloopcentra:
−

Uitbreiding van het aantal kringloopwinkels;

−

Intensifiëring van de inzamelactiviteiten;

−

Uitbreiding van het personeel;

−

Uitbreiding op het vlak van de beschikbare ruimten.

Dit betekent een mogelijkheid van 1.100 bijkomende arbeidsplaatsen in 2007 t.o.v.
2000. In totaal zullen 2.253 werknemers tewerkgesteld zijn in de kringloopcentra in
2007. In de 10 hergebruikcentra, opgericht door de kringloopcentra voor de
herstelarbeid van AEEA, zullen in 2007 ongeveer 300 personeelsleden werken.
Indirect hebben kringloopcentra een marginale daling van de werkgelegenheid tot
gevolg doordat de levensduur van de producten wordt verlengd waardoor de
aankoop van nieuwe producten wordt uitgesteld.
Thuiscomposteren
Door het thuiscomposteren wordt werkgelegenheid ingeleverd. Thuiscomposteren
betekent dat het composteringsproces uit de cijfers wordt gehaald: inzameling,
compostering en afzet gebeuren “binnenshuis”.
Ook de opleiding tot compostmeesters zorgt voor weinig bijkomende
werkgelegenheid, aangezien het hier meestal vrijwilligers betreft.
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2.3

Selectieve inzameling en recyclage
De Vlaamse regering ondersteunt en initieert projecten waarbij de
werkgelegenheid in de milieusector wordt gestimuleerd (doorgedreven selectieve
inzameling, onderzoek…).
Naast de werkgelegenheid leidt de uitbreiding tot het aannemen van extra
administratieve werkkrachten door de plaatselijke overheden en tot het uitbesteden
van externe onderzoeksopdrachten. Verder te vermelden zijn de milieu- en
duurzaamheidsambtenaren die uiteraard meer dan alleen voor het afvalbeleid
worden ingezet.
Containerparken
Eind 2001 telt Vlaanderen 306 operationele vergunde containerparken verspreid
over 266 gemeenten. Zowat de hele Vlaamse bevolking kan terecht op een
containerpark. Ieder containerpark stelt minstens twee arbeiders (parkwachters)
tewerk. Op sommige containerparken wordt de parkwachter bijgestaan door een
bemiddelaar die de burgers helpt bij het correct afgeven van de afvalstoffen. In de
programmering is aangegeven dat nog slechts enkele gemeenten een
containerpark dienen te realiseren. Dit betekent slechts enkele bijkomende
arbeidsplaatsen. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners moeten per schijf van
30.000 inwoners een containerpark hebben. Hierbij gaat het eveneens om een
beperkt aantal gemeenten en arbeidsplaatsen. In totaal betekent het luik
containerparken zowat 60 extra arbeidsplaatsen.
Indirecte werkgelegenheid vloeit voort uit:
−

De aankoop van containers;

−

Transport en overslag;

−

Sortering en recyclage van alle selectief ingezamelde fracties.

Selectieve huis-aan-huisinzameling
De selectieve inzameling van de verschillende fracties uit het huisvuil heeft tot
gevolg dat de hoeveelheid restafval vermindert. Hierdoor kan worden overgegaan
tot een alternerende veertiendaagse ophaling, wat een halvering betekent van het
aantal inzamelrondes van de restfractie en verlies van arbeidsplaatsen kan
betekenen.
Als gevolg van de selectieve inzameling treedt ook indirecte werkgelegenheid op.
Hierbij kan worden gedacht aan:
−

De productie van verschillende inzamelmiddelen en voertuigen;

−

Toename van overslag en transport;

−

De toename van diftarsystemen.

Producentenverantwoordelijkheid
Het invoeren van een vorm van bijkomende producentenverantwoordelijkheid voor
diverse afvalstromen, hetzij via een aanvaardingsplicht, hetzij via een
milieubeleidsovereenkomst of een combinatie van beide, zal met zich meebrengen
dat afvalstoffen die tot op heden grotendeels worden gestort of verbrand, een
selectieve inzameling, eventueel een nascheiding en een aangepaste verwerking
zullen vergen. Ook zal er bijkomend onderzoek moeten plaatsvinden richting
preventie, hergebruik, levensduurverlenging en kwaliteitsverbetering van de
aangeboden producten.
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Composteren
Eind 2001 zijn er 7 GFT-afvalcomposteerinstallaties en 20
groenafvalcomposteerinstallaties. In totaal zijn er nog enkele bijkomende
groenafvalinstallaties gepland voor het einde van de planperiode. Uitgaande van
gemiddeld 8 à 10 arbeidsplaatsen per composteringsinstallatie (afhankelijk van de
grootte) en 2 à 3 per groeninstallatie betekent dit dat de directe werkgelegenheid in
totaal 150 personen bedraagt.
Indirecte werkgelegenheid doet zich onder meer voor door:

2.4

−

Investeringen in het kader van onder meer geurhinderbestrijding;

−

Toelevering aan composteerinstallaties van bijvoorbeeld biofilters,
waterzuivering;

−

De verdere uitbouw van VLACO, in het kader van de afzet en de
kwaliteitscontrole van de compost en de ISO-certificering;

−

Acties die voortvloeien uit andere uitvoeringsplannen (Organisch/Biologisch,
KMO, Bouw- en Sloopafval).

Eindverwerking
Verbranden
Bij een HVVI of voorbehandelingsinstallatie werken gemiddeld zo’n 20 tot 30
mensen. De realisering van 5 voorbehandelingsinstallaties leidt tot een directe
toename van de werkgelegenheid met circa 100 personen. Indirect is de toename
veel groter. Dit is met name het geval in de periode waarin de installaties gebouwd
zullen worden. Enkele voorbeelden van de indirecte werkgelegenheid zijn:
−

Opstellen van een milieu-effectrapport;

−

Projectmanagement ten behoeve van de bouw van de installatie;

−

De bouw van de installatie en levering van onderdelen;

−

Transport- en overslagactiviteiten.

De sluiting van de MIWA verbrandingsinstallatie betekent het verlies van enkele
arbeidsplaatsen.
Storten
Het huidige aantal personen werkzaam op de stortplaatsen en het indirect
daarmee verbonden aantal arbeidsplaatsen is niet bekend. Dit is immers
afhankelijk van de omzet van de stortplaats en het aantal en de omvang van
aanverwante activiteiten. Door de vermindering van het te storten afval en de
afname van het aantal stortplaatsen zal het aantal categorie-2-stortplaatsen en
daarmee ook de werkgelegenheid in deze tak van de sector afnemen.
Bij de overgebleven stortplaatsen kan het aanbod aan afval dalen, wat echter geen
recht evenredige afname van het aantal arbeidsplaatsen tot gevolg heeft.
Anderzijds zal zowel direct als indirect werkgelegenheid worden gecreëerd omdat
meer stortplaatsen overschakelen op actieve energieterugwinning uit stortgas. Ook
de permanente nazorg van stortplaatsen levert werk op.
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3

Milieu-effecten

3.1

Inleiding

3.1.1

Beschouwde milieu-aspecten
De milieu-impacten van de verschillende scenario’s werden onderzocht. Deze tekst
is een samenvatting van een meer uitgebreid rapport dat VITO maakte in opdracht
van de OVAM (VITO, 2001). Voor verschillende deelaspecten van de
eindverwerking van afval werden totale emissieniveaus bepaald.
Totale emissies naar de lucht werden berekend voor verbranding, storten en
mechanisch-biologische voorbehandeling. Deze emissies werden omgerekend
naar specifieke milieu-impactcategorieën met behulp van de Eco-indicator 99
methodologie. Milieu-ingrepen werden omgerekend naar schade aan menselijke
gezondheid (uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years), ecosysteemkwaliteit
(uitgedrukt in Potentially Disappeared Fraction (PDF) of in Potentially Affected
Fraction (PAF) per vierkante meter per jaar en uitputting van grondstoffen. Schade
ten gevolge van het broeikaseffect wordt verder uitgedrukt in ton CO2-equivalent.
De berekende impacten werden niet gedifferentieerd in functie van
locatiespecifieke omstandigheden. Op specifieke lokale gezondheidseffecten in de
nabijheid van afvalverwerkingsinstallaties wordt in punt 3.7 verder ingegaan.
Bij de berekening van de emissies van afvalverbranding en van storten werd ook
een berekening gemaakt van de vermeden emissies van uitgespaarde
energieproductie als gevolg van de gerealiseerde energierecuperatie.
Naast de emissies naar de lucht en de daarmee geassocieerde impacten werden
de volgende milieu-aspecten semi-kwantitatief of kwalitatief geëvalueerd en
opgenomen in een vergelijking van verschillende scenario’s (zie 3.1.2):
−

Energierecuperatie uit afvalverbranding en uit stortgaswinning;

−

Gestorte hoeveelheden;

−

Emissies naar oppervlaktewater en grondwater t.g.v. storten;

−

Materiaalrecyclage.

Alle emissies en impacten werden berekend voor het jaar 2007.
Niet alle milieu-impacten van afvalverwerking kunnen gekwantificeerd worden. Bij
de vergelijking van de verschillende scenario’s mag daarom niet enkel afgegaan
worden op de kwantitatieve resultaten.
De emissies van het transport van afval werden niet berekend per scenario.
Onderzoek terzake is aangewezen. Voor een volledige raming van de
transportemissies zijn concrete en gedetailleerde transportscenario’s nodig.

3.1.2

Scenario’s
De emissies en impacten van vier scenario’s (Passief-, Ladder-, Duurzaamheidsen Duurzaamheidsplusscenario) werden berekend. De scenario’s hebben vooral
betrekking op het afvalaanbod. Aan de verwerkingszijde werd echter ook een
aantal veronderstellingen gehanteerd.
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Om de milieu-impact te kunnen berekenen van de finale thermische
eindverwerking wordt ervan uitgegaan dat de restfractie voor 100 % in Vlaanderen
wordt verwerkt (in Deel 4 Programmering Tabel 46 wordt dit optie 1 genoemd).
Export van restafval impliceert export van emissies en dus verplaatsing van het
probleem, de totaalemissies blijven immers dezelfde.
In alle scenario’s worden de roosterverbrandingsinstallaties opgevuld tot hun
maximale beschikbare capaciteit. Daarna blijft er in alle scenario’s een min of meer
belangrijke restfractie huishoudelijk afval en categorie-2-bedrijfsafval en
recyclageresidu’s. De voorbehandelingsinstallaties geven bovendien aanleiding tot
een fractie laagcalorisch afval en een RDF-fractie.
Het geheel van deze fracties (voornamelijk hoogcalorisch) wordt als volgt verwerkt:
−

233.000 ton wordt verwerkt in de geplande wervelbedverbrandingsinstallatie in
Beveren;

−

Het saldo wordt verwerkt in een installatie die als BBT wordt aanzien; in de
berekeningen werd uitgegaan van hetzij een wervelbedverbrandingsinstallatie
(optie 1a), hetzij een vergassingsinstallatie gevolgd door stroomopwekking in
een STEG (optie 1b).

De fractie die via deze weg verwerkt wordt, is een mengsel van verschillende
afvalstromen. Ze bevat in het Ladderscenario nog een vrij belangrijke fractie nietvoorbehandeld huishoudelijk afval en categorie-2-bedrijfsafval (ongeveer 72.000
ton). In het Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario is deze laatste
fractie minder belangrijk. Een belangrijke opmerking hierbij is dat de verwerking
van (het mengsel van) de verschillende deelstromen via
wervelbedverbrandingsinstallatie of vergasser niet getoetst is op haar concrete
haalbaarheid en dat de precieze samenstelling van het te verwerken mengsel niet
goed gekend is. In de VITO-studie rond verwerking van de restfractie van
huishoudelijk afval en niet-specifiek categorie-2 bedrijfsafval werden beide
technologieën enkel geëvalueerd voor de verwerking van RDF uit mechanischbiologische voorbehandelingsinstallaties. Hoewel de combinatie vergassing-STEG
op een aantal milieu-aspecten gunstig scoort, wordt de techniek momenteel
onvoldoende bewezen geacht om vandaag reeds een betrouwbare werking te
garanderen. De berekende emissies en energierecuperatie voor optie 1a en optie
1b zijn te beschouwen als een raming waarbinnen de feitelijke te verwachten
emissies en energierecuperatie zich zullen situeren. Waar mogelijk, wordt in de
tekst de impact van de verschillende scenario's samen weergegeven. Met het oog
op het verhogen van de leesbaarheid van de tekst, beperken sommige tabellen of
figuren zich tot het Passief scenario en het Duurzaamheidsscenario. De milieuimpact van het Passief scenario wijkt immers sterk af van de andere drie
scenario’s, aangezien in het Passief scenario het gehele saldo dat niet verbrand
wordt in de bestaande roosterovens of in de geplande wervelbedinstallatie in
Beveren wordt gestort. Voor de andere drie scenario’s lopen de milieu-impacten in
grote lijnen samen met de hoeveelheid te verwerken afval.
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3.2

Verbranding
Hieronder worden de emissies en de energierecuperatie van verbranding in het
jaar 2007 ingeschat. Het gaat zowel om verbranding in
roosterverbrandingsinstallaties als in wervelbedverbrandingsinstallaties. Ook de
effecten van de optie vergassing gevolgd door verbranding van het syngas voor
elektriciteitsopwekking worden hier berekend.

3.2.1

Emissies
Evaluatie t.o.v. de VLAREM-normen
In 2002 voldoen alle Vlaamse huisvuilverbrandingsinstallaties aan de huidige
VLAREM-normen. Met betrekking tot deze normen zal de komende jaren enkel de
emissiegrenswaarde voor NOx verstrengd worden tegen 28.12.2005 (op basis van
Richtlijn 2000/76/EG betreffende de verbranding van afval). Voor alle parameters,
behalve NOx, mag dus verwacht worden dat de emissies (per ton verbrand afval)
niet noemenswaardig zullen dalen.
Midden 2002 bedraagt de gemiddelde NOx-emissie van de
huisvuilverbrandingssector 1.623 g/ton. Wanneer alle verbrandingsinstallaties
voorzien zijn van een deNoxinstallatie zal dit nog gemiddeld 277 g/ton zijn.
Scenario’s
Figuur 31 toont de belangrijkste emissies uit verbranding vergeleken met het
Passief scenario. Deze nemen uiteraard toe in de scenario’s waarin meer verbrand
wordt, en niet meer gestort wordt. Voor een grondige vergelijking tussen de
scenario’s met en zonder storten moet echter ook rekening gehouden worden met
de milieu-impacten van storten en met emissies die vermeden worden omdat uit
afval energie wordt gerecupereerd. Deze vergelijking wordt in punt 3.3 gemaakt.
Naarmate de afvalhoeveelheid in de verschillende scenario’s (Ladder-,
Duurzaamheids-, Duurzaamheidsplusscenario) afneemt, moet er minder verbrand
worden, en nemen dus ook de emissies uit verbranding af.
Figuur 31

Emissies van verbranding in de verschillende scenario’s in 2007 (optie 1a)
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In Figuur 32 wordt het aandeel van de emissies die vrijkomen bij de verbranding
van het huishoudelijk afval in procenten vergeleken met de totale emissies in
Vlaanderen. Behalve voor CO2 is dit aandeel telkens beduidend lager dan 1 %.
Figuur 32

Vergelijking van de emissies uit verbranding van huishoudelijk afval en categorie2-bedrijfsafval (Duurzaamheidsscenario, optie 1a) met de totale emissies in
Vlaanderen in 2000
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Energierecuperatie
In 2002 zijn nagenoeg alle verbrandingsinstallaties uitgerust met een
energierecuperatiesysteem (OVAM, 2002). Van de bijkomende
verwerkingscapaciteit die in de verschillende scenario’s voorzien is, mag verwacht
worden dat zij voorzien is van een minstens evenwaardige energierecuperatie als
de modernste verbrandingsinstallaties.
Verder is de energierecuperatie bij de optie vergasser-STEG performanter dan bij
een wervelbedverbrandingsinstallatie, zodat in de scenario’s met vergasser-STEG
telkens meer energie kan gerecupereerd worden. Zoals eerder gezegd moet dit
laatste echter met het nodige voorbehoud worden geïnterpreteerd.
De energierecuperatie uit verbranding van afval voor de verschillende scenario’s
wordt in Figuur 33 weergegeven. Elektriciteitsproductie en warmteproductie
werden omgerekend naar TOE (Ton Olie Equivalent) fossiele brandstof op basis
van een stookwaarde voor olie van 42 GJ/ton, een warmterecuperatierendement
van 85 % en een elektriciteitsproductierendement van 40 %. Het verbranden met
energierecuperatie in plaats van storten laat toe aanzienlijk meer energie uit afval
terug te winnen zelfs met een aanzienlijk lagere hoeveelheid afval. Hier is nog
geen rekening gehouden met de energierecuperatie uit stortgas. Dit wordt
behandeld in punt 3.3. Uiteraard neemt de energierecuperatie in het Ladder-,
Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario af naarmate er minder afval
aangeboden wordt.
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Figuur 33

Energierecuperatie uit verbranding van afval in de verschillende scenario’s

500000
450000
400000
350000

TOE

300000
250000
200000
150000
100000
50000
totaal optie 1b

0
Passief

3.3

Storten

3.3.1

Stortgasemissies

totaal optie 1a
Ladder

Duurzaamheid

Duurzaamheid+

In het Passief scenario wordt voorzien dat in 2007 een hoeveelheid restafval zal
worden gestort van 1.570.784 ton op jaarbasis. De te storten fractie bestaat voor
het grootste gedeelte uit huishoudelijke afvalstoffen (608.938 ton) en categorie-2bedrijfsafval (950.000 ton) en voor een beperkt deel uit recyclageresidu’s (14.846
ton). Vermits voor een berekening van de stortgasemissies ook de gestorte
hoeveelheden voor de tussenliggende jaren gekend moeten zijn, werden de
intermediaire hoeveelheden geschat op basis van een lineaire interpolatie tussen
2000 en 2007. In het jaar 2000 werd een totale hoeveelheid van 1.212.773 ton
HHA en categorie-2-bedrijfsafval gestort.
Voor de andere scenario’s (Ladder-, Duurzaamheids-,
Duurzaamheidssplusscenario) wordt voorzien dat vanaf 2005 helemaal geen
afvalstoffen meer onbehandeld zullen worden gestort. Voor de intermediaire jaren
is ook hier gebruik gemaakt van een lineaire interpolatie tussen 2000 en 2007.
De berekening van de stortgasproductie is gebeurd met behulp van een
zogenaamd 2-fasenmodel. Op basis van de vastgestelde samenstelling in 2000
werd voor de berekening van de stortgasproductie uitgegaan van 16 % huisvuil, 8
% grofvuil en gemeentevuil en 76 % categorie-2-bedrijfsafval in het te storten afval.
Gelet op de uiteenlopende infrastructuur voor stortgasvalorisatie per stortplaats is
voor de berekening van de hoeveelheid gecapteerd en eventueel gevaloriseerd
stortgas een toewijzing per stortplaats noodzakelijk. Bij deze toewijzing is rekening
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gehouden met de sluitingsscenario’s voor de verschillende stortplaatsen (laatste
exploitatiejaar). De andere nog in exploitatie blijvende stortplaatsen in de periode
tot 2005 worden verondersteld een dalende aanvoer te kennen. Met betrekking tot
de valorisatie is rekening gehouden met de investeringen (gasmotor/WKK) die
einde 2001 waren gerealiseerd (Depovan, Hooge Maey, IGEAN, IGEMO, ILVA,
Interleuven, IOK, REMO) of op korte termijn gepland, zijnde een gepland
bijkomend geïnstalleerd vermogen op de stortplaatsen REMO en Hooge Maey.
Voor de andere stortplaatsen wordt, gelet op het nakende sluitingsscenario of gelet
op de beperkte restcapaciteit, niet verondersteld dat nog verder zal worden
geïnvesteerd in stortgasvalorisatie.
Voor het Passief scenario wordt voor het jaar 2007 een elektriciteitsproductie
berekend van ruim 103.000 MWhe. Voor de scenario’s met afbouw van storten
(Ladder, Duurzaamheid, Duurzaamheidsplus) bedraagt de verwachte
elektriciteitsproductie nog ongeveer de helft (ruim 49 000 MWhe). Uiteraard is dit
vooral het gevolg van vroeger gestorte afvalstoffen. Stortgasvalorisatie is overigens
slechts verantwoordelijk voor een heel klein deel van de totale energierecuperatie
uit afval (3,3 % in het Passief scenario).
De restemissies van stortgas zijn berekend als het verschil tussen de geraamde
stortgasproductie en de hoeveelheid gecapteerd stortgas.
De berekening van de methaangasemissie en de CO2-emissie is gebaseerd op
een 50/50 volumeverhouding van methaan en CO2 in het stortgas.
Om een meer correcte vergelijking van de milieu-impacten voor de scenario’s
mogelijk te maken werden de emissies en de energierecuperatie berekend voor
het einde van de Planperiode, het jaar 2007, op basis van het afval dat werd
gestort tijdens de Planperiode 2003-2007. De belangrijkste aldus berekende
resultaten zijn voor het Passief scenario enerzijds en de scenario’s zonder storten
anderzijds samengevat in Tabel 61.
Tabel 61

Stortgasproductie, -valorisatie en –emissie in het jaar 2007
Passief
scenario

Ladder-, Duurzaamheids-,
Duurzaamheidsplusscenario

Gecumuleerde stortgasproductie

milj m³

45,39

4,34

Captatiepercentage

%

48

65

Gecapteerd stortgas

milj m³

21,79

2,82

Elektriciteitsproductie

MWhe

25.867

3.352

Stortgasemissie

milj m³

23,60

1,52

Methaangasemissie

ton

8.427

543

CO2-emissie (direct)

ton

23.179

1.493

CO2-emissie tgv verbranding

ton

42.798

5.546

Totaal CO2-emissie

ton

65.977

7.038

Totaal broeikasemissies (CO2-equivalenten)

ton

268.215

20.063

Bij verbranding van stortgas wordt uiteraard ook het aanwezige methaan volledig in
CO2 omgezet (Tabel 61). In Figuur 34 zijn voor het Passief scenario enerzijds en
het Ladder-, Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario anderzijds en voor
het jaar 2007 de totale broeikasgasemissies samengevat.
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Figuur 34

Totale broeikasgasemissies (in ton CO2 equivalent) in 2007 als gevolg van afval
gestort in de planperiode
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De andere restemissies ten gevolge van de verbranding van het gecapteerde
stortgas (in fakkel of gasmotor) zijn in vergelijking relatief laag.

3.3.2

Emissies via het water
Emissies naar oppervlaktewater vormen bij categorie-2-stortplaatsen nog altijd een
belangrijke milieubelastende factor. Hierbij dient gemeld dat er, voor het
hemelwater dat rechtstreeks afgevoerd wordt, bij de huidige stortplaatsen geen
probleem is. Het probleem ontstaat bij de vorming van percolaat. Alle categorie-2stortplaatsen zijn uitgerust met een percolaatonttrekkingssysteem en een
daaropvolgende behandeling, of voeren het percolaatwater af naar een erkende
3
verwerker. De onttrokken percolaathoeveelheid in 2000 is ongeveer 220.000 m .
Dit percolaat is voornamelijk organisch belast. Zelfs na behandeling is er een
duidelijke emissie van vuilvracht naar het oppervlaktewater, wat vooral een
organische belasting veroorzaakt. Mits bijsturing van de metingen en een correct
verzamelen van data is de emissie naar oppervlaktewater op te volgen.
Bij de vergelijking tussen het Passief scenario enerzijds en de scenario’s met
afbouw van storten anderzijds is het belangrijk te wijzen op het feit dat er altijd een
nazorgfase noodzakelijk is (10 jaar voor storten die sluiten voor 2005, zeker 30 jaar
voor deze die sluiten na 2005) en dat er tijdens deze fase nog een bepaalde tijd
percolaatonttrekking en -behandeling plaatsvindt met de daaruit voortkomende
milieubelasting naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat, zelfs na sluiting van de
stortplaatsen en bij het niet meer storten van huishoudelijk afval, men rekening
dient te houden met een belasting in functie van de duur van de opgelegde nazorg.
Op basis van de toevoer van huishoudelijk afval tijdens de jaren 1998, 1999 en
2000, de vergunde initiële oppervlakte en capaciteit (indien ter beschikking) en de
vergunde restcapaciteit in 2001, kan worden besloten dat slechts 1 stortplaats een
verwachte levensduur heeft van meer dan 10 jaar, 5 stortplaatsen van minder dan
3 jaar en 5 stortplaatsen tussen 5 en 10 jaar. Anderzijds is het wel duidelijk dat er,
bij het stopzetten van het storten, geen nieuw percolaat meer gevormd wordt en
dat de belasting van het oppervlaktewater hierdoor ook op termijn verdwijnt.
Voor de emissies naar grondwater is er weinig of geen verschil tussen het verder
uitbaten of het sluiten van de stortplaatsen. De kwaliteit van het grondwater ter
hoogte van stortplaatsen die niet volgens de huidige strenge reglementering
ingericht werden, vormt duidelijk een probleem. Het is echter op dit ogenblik niet
mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de aanwezige
grondwaterverontreinigingen. Enkel de duidelijke aantasting van de
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grondwaterkwaliteit is bekend. De stortplaatsen voor huishoudelijk afval, die al lang
in exploitatie zijn, bevatten een grote diversiteit aan verontreinigende stoffen.
Daarom wordt er ter hoogte van veel van deze stortplaatsen een uitgebreid gamma
aan verontreinigingen aangetroffen. De verontreiniging is globaal organisch van
aard. Deze emissies zijn niet of slechts in beperkte mate te beheersen.
Gezien recentere stortplaatsen ingericht werden volgens strenge normen, is de
emissie naar grondwater te verwaarlozen zodat het probleem van
grondwaterverontreiniging enkel bestaat in de oudere stortzones. Verdere en
uitgebreide monitoring van de grondwaterkwaliteit dringt zich hier op. Een grondige
evaluatie van de grondwaterkwaliteit ter hoogte van de verschillende stortplaatsen
kan immers slechts gebeuren mits de aanwezigheid van voldoende data die
periodiek verzameld worden.
In Tabel 62 wordt een vereenvoudigd samenvattend overzicht gegeven van de
effecten van emissies via water ter hoogte van categorie-2-stortplaatsen. In de
tabel werden ook “andere” milieu-effecten opgenomen.
Op basis van het voorgaande kan men besluiten dat de sluiting van storten en het
niet langer storten van onvoorbehandeld huishoudelijk afval tot gevolg heeft dat er
minder emissies naar water zullen zijn dan bij de verdere uitbating van categorie-2stortplaatsen. Daarnaast is er ook een aantal andere milieu-impacten zoals
ruimtebeslag, die verdwijnen bij het niet meer gebruiken van stortplaatsen.
Tabel 62

Samenvattend overzicht van de effecten van emissies via water en andere
mogelijke milieuhinder
(milieu)effect

verwachte impact
Ladder-, Duurzaamheids-,
Duurzaamheidsplusscenario
Passief scenario

1 vorming "nieuw" percolaat geen

ja
3
(grootteorde: 220.000 m /jaar)
3
(grootteorde: 0,2 m /Ton afval)

2 noodzaak nazorg

minstens 30 jaar

minstens 10 jaar

3 belasting oppervlaktewater tijdens 10 jaar
van de nazorgfase

tijdens uitbating en 30
jaar van de nazorgfase

4 grondwaterverontreiniging blijft over lange termijn
bij "oude" stortzones
bestaan
(niet controleerbaar)

blijft over lange termijn
bestaan
(niet controleerbaar)

5 grondwaterverontreiniging nihil
bij nieuw ingerichte
stortzones (1)

nihil

6 ruimtebeslag

verdere en nieuwe
permanente ruimte-inname
9 ha/jaar (een ophoging van 15 m)

geen verdere ruimteinname

7 Andere milieueffecten (2) impact beperkter dan
bij verdere uitbating

meer en langdurige
impact

(1) stortzones ingericht volgens huidige richtlijnen
(2) effecten voornamelijk te maken met de uitbating van de stortplaats
maar ook deze die na de sluiting van blijvende aard zijn
(effecten omvatten bijvoorbeeld: sociale impact, geluid, stof, landschappelijke ,
effecten, effecten op fauna en flora, verkeer…)
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3.4

Mechanisch-biologische voorbehandeling
Een deel van het afval wordt in de toekomst voorbehandeld met het oog op
afscheiding van recupereerbare materialen en een hoogcalorische fractie. De
voorbehandelingsinstallaties worden ingedeeld in twee types: scheiden-vergisten
en biologisch drogen-scheiden.
Installaties van het type scheiden-vergisten lozen, na een doorgedreven zuivering,
proceswater in het oppervlaktewater. De geldende lozingsnormen moeten hierbij
worden gerespecteerd.
Bij de voorbehandeling ontstaan eveneens emissies naar de lucht. De
voornaamste emissies zijn die van CO2, NH4 en NOx. Deze emissies werden mee
opgenomen in de evaluatie van de totale emissies per scenario. Ze zijn echter laag
in verhouding met de totale emissies voor de verschillende scenario’s.
Een mogelijk probleem bij biologische verwerkingsprocessen is het optreden van
geurhinder. Beide typen voorbehandelingsinstallaties voorzien het nodige om
geuremissies te beperken. Waar nodig wordt de geurbeladen lucht afgezogen en
behandeld. Afhankelijk van het type installatie, wordt deze lucht door een biofilter
gestuurd of thermisch behandeld. In de biofilter worden 90 tot 95 % van de
geurcomponenten uit de lucht biologisch afgebroken. Bij de thermische
behandeling worden de organische componenten verbrand. Deze thermische
naverbranding van de afgassen wordt een haalbaar alternatief voor de biofilter,
aangezien de concentratie aan koolstofverbindingen sterk toeneemt bij herhaalde
luchtcirculatie in het systeem. Volgens gegevens van leveranciers zou deze laatste
een verwijderingsrendement van 100 % behalen.

3.5

Recyclage van deelfracties bij eindverwerking

3.5.1

Aard en hoeveelheid van de fracties
Na het thermisch verwerken van restafval komen, naast eventueel een ferro- en
non-ferrofractie, inerte residu’s vrij. Onder de inerten van de
roosterverbrandingsinstallatie en de wervelbedverbrandingsinstallatie worden de
verbrandingsassen verstaan. Bij een vergassing ontstaat er een verglaasde slak.
Het verschil in herbruikbare fractie is vrij groot tussen vergassing (optie 1b) en
wervelbedverbrandingsinstallatie (optie 1a). De vliegassen die ontstaan bij
wervelbedverbranding komen omwille van de hoge metaalinhoud immers niet in
aanmerking voor recyclage.
Afhankelijk van het type voorbehandelingsinstallatie komen gedurende deze
voorbehandeling verschillende restfracties vrij. Beide typen installaties produceren
een RDF, een ferro- en non-ferrofractie. Het gevormde RDF wordt thermisch
verwerkt en de twee metaalfracties worden afgevoerd voor recyclage.
Naast bovenvermelde fracties worden in beide typen voorbehandelingsinstallaties
fracties gevormd die een toepassing kunnen vinden als secundaire grondstof. Ze
kunnen worden toegepast als secundaire bouwstof (inerten, zand),
bodemverbeterend middel (vezels) of eventueel deels worden gerecycleerd (hout).
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Het grote voordeel van het produceren en recycleren van secundaire grondstoffen
is, dat er kan worden bespaard op primaire grondstoffen. De voorraden primaire
grondstoffen raken minder snel uitgeput en er is geen energie nodig voor extractie
en verwerking. Deze uitgespaarde effecten werden echter niet in rekening
gebracht.
In Figuur 35 wordt de potentiële recyclage van deelfracties (uitgezonderd ferro- en
non-ferrofracties) in de verschillende scenario’s samengevat. Het is op dit moment
echter niet zeker dat er voor alle potentieel herbruikbare deelfracties ook effectief
toepassingen zullen zijn. De inzetbaarheid van deze fracties is enerzijds afhankelijk
van de milieuhygiënische kwaliteit en anderzijds van de technische
toepasbaarheid. Beide dienen te worden aangetoond alvorens men de materialen
effectief kan afzetten.
Voor een gedetailleerde analyse hiervan wordt verwezen naar de VITO-studie
"Vergelijking van verwerkingsscenario's voor restfractie van HHA en niet-specifiek
categorie-2-bedrijfsafval".
Figuur 35

Potentiële recyclage van deelfracties uit voorbehandelings- en
verbrandingsinstallaties in de verschillende scenario’s (ferro- en non-ferrofracties
niet inbegrepen)

400.000
350.000
300.000

ton

250.000
voorbehandeling

200.000

verbranding
150.000
100.000
50.000
0
passief

3.5.2

duurzaamheid - 1a duurzaamheid - 1b

Uitloging
Bij recyclage van deelfracties bestaat het risico op uitloging van schadelijke stoffen
naar de bodem. Deze ontstaan uit een vaste fractie, nadat deze in contact is
gekomen met water. Voor bodemassen wordt uitgegaan van een meetbare
uitloging voor chroom, koper en nikkel. De overige zware metalen hebben geen
meetbare uitloging. De verglaasde slakken hebben voor geen enkel element een
meetbare uitloging. Bij de zand- en inertfracties van de
voorbehandelingsinstallaties bestaat een risico op uitloging (vooral van koper in de
zandfractie van de scheiden-vergistingsinstallaties). Ook voor nikkel, zink en lood
wordt in sommige gevallen een meetbare uitloging vastgesteld.
Een vergelijking van de totale jaarlijkse uitloging voor de verschillende scenario’s
leidt tot moeilijk interpreteerbare resultaten. Verschillen in totale uitloging hebben
immers vooral te maken met de hoeveelheid gerecycleerd materiaal. Bovendien
zijn deze resultaten maar zinvol indien ze zouden worden vergeleken met de
uitloging ingeval ze zouden worden gestort.
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3.6

Emissies ten gevolge van afvaltransport
In de huidige context is een volledige berekening van de milieu-impacten van
transport niet haalbaar. De methodologie om de effecten van transport in te
schatten op volksgezondheid, klimaat, landbouw, enzovoort, heeft de laatste jaren
een snelle evolutie doorgemaakt en een berekening van beleidsplannen behoort
nu tot de mogelijkheden, maar enkel indien voldoende gedetailleerde gegevens
voorhanden zijn. Om dit momenteel te doen voor afvaltransport is er echter een
gebrek aan gegevens over locatie, rijstijl, snelheid, brandstof, emissienormen,
samenstelling van de vloot, enzovoort.
Op basis van de beschikbare methoden en kennis kunnen wel aanbevelingen
worden gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld technologiekeuze. In dit rapport
beperken we ons daarom tot twee verschillende gevalstudies die een eerste idee
kunnen geven van de grootteorde van de milieu-impacten van transport.

3.6.1

Optimalisatie van selectieve inzameling rekening houdend met
de milieu-impacten van het transport
Om de milieu-impacten van de selectieve inzameling van afvalstoffen in te
schatten, werd als eerste aanzet een inschatting gemaakt van de emissies en de
impacten bij een gescheiden PMD-inzameling. De geschatte totale emissies ten
gevolge van PMD-inzameling in Vlaanderen staan in Tabel 63. De onzekerheid op
dit resultaat is echter vrij hoog, omdat het gebaseerd is op een beperkt aantal
gegevens.
De emissies van de gebruikte vrachtwagens hebben een bijzondere impact op de
volksgezondheid. De uitlaatgassen worden immers per definitie uitgestoten in
bewoonde gebieden. De blootstelling van mensen aan die polluenten is dan ook
relatief hoog. De impact op de volksgezondheid wordt begroot op 800.000 EUR
per jaar.
Om de effecten van de gescheiden ophaling volledig in te schatten, zouden deze
moeten vergeleken worden met de inzameling van het PMD in het restafval. Via
proefprojecten kunnen bijkomende gegevens worden verzameld die een betere
inschatting toelaten.
Tabel 63

Geschatte totale emissies ten gevolge van een gescheiden PMD-inzameling in
Vlaanderen.

Polluent

Emissie: ton/jaar

CO

56

koolwaterstoffen excl. methaan

27

NOx

140

fijn stof

2

SO2

2

CO2

7505
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3.6.2

Keuze bij overslag van afvalstoffen: binnenschip of
vrachtwagen?
Om de keuze voor een van beide alternatieven op een objectieve manier te
kunnen onderbouwen, moeten we rekening houden met alle polluenten en hun
schadelijkheid. Daarom werden marginale externe milieukosten berekend (in
eurocent per ton afval, Tabel 64). Dit laat toe modi met een verschillende capaciteit
te vergelijken.
Tabel 64
Ct/ton afval

Externe milieukost per ton afval getransporteerd vanaf plaats z.
Schip Kempenaar

Duwvaart

Vrachtwagen

(451-650t)

Klasse I

<1/10/1993 (1)

(4x2700t)

(Euro0)

Vrachtwagen
>1/10/1996 (2)
(Euro2)

Vrachtwagen
>1/10/1996
(file)

Levering plaats x

9.8

5.2

20.8

8.7

-

Levering plaats y

9.2

3.6

15.3

6.8

19.96

(1) Deze data slaan op de invoering van opeenvolgende Europese emissienormen voor zware
vrachtwagens. Deze normen worden gewoonlijk aangeduid met de naam Euro1, Euro2,…, Euro5.
Vrachtwagens die werden gebouwd vóór de invoering van de eerste emissienormen in 1993 worden
Euro0 genoemd.
(2) Vrachtwagens waarvan de emissies voldoen aan de Europese Euro2-norm die van kracht werd op
01/10/1993.

10 jaar geleden hadden zowel kleine als grote schepen een duidelijk
milieuvoordeel ten opzichte van het wegtransport. Sindsdien zijn echter de
emissies van vrachtwagens onder Europese druk sterk verlaagd. De emissies van
binnenscheepvaart zijn echter niet in dezelfde mate gedaald. Bovendien wegen de
effecten van het natransport per vrachtwagen soms zwaar door.
Als vrachtwagens in fileverkeer terechtkomen, vallen de externe milieukosten veel
hoger uit en is binnenscheepvaart, vanuit milieuoogpunt, wel aantrekkelijk.
De verschillen in milieuprestaties tussen verschillende vrachtwagens en tussen
verschillende binnenschepen zijn groter dan de verschillen tussen beide modi. Men
moet dus kiezen voor recente en goed onderhouden technologieën, zelfs voor het
natransport.
In 2002 lopen er onderzoeken in het kader van promotie van de binnenvaart. Bij
VITO loopt een meer gedetailleerde studie rond de afweging van verschillende
transportmodi (waaronder binnenvaart) in het algemeen. Mogelijk kunnen op basis
hiervan ook specifiekere conclusies getrokken worden voor afvaltransporten.

3.7

Aandeel van afvalverwerking in de lokale
milieudruk/gezondheidsproblematiek

3.7.1

Stortplaatsen
Evaluaties van risico's uitgevoerd rond stortplaatsen en verbrandingsinstallaties
geven aan dat verschillende toxische stoffen mogelijk kunnen vrijkomen (EEA,
report n°38, 2000). Sommige ervan zijn kankerverwekkend, andere zijn bij
voldoende hoge concentraties neurotoxisch of reproductietoxisch. De bezorgdheid
gaat echter vooral uit naar de potentiële effecten van combinaties van polluenten
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die elk afzonderlijk waarschijnlijk in lage concentraties aanwezig zijn. De effecten
van langdurige blootstelling aan combinaties van polluenten zijn nog niet goed
gekend.
Verschillende mogelijke blootstellingsroutes zijn beschreven. In de nabijheid van
stortplaatsen zijn migrerende gassen en stof mogelijk dragers van polluenten die
voor blootstelling kunnen zorgen via inhalatie. Ook contaminatie van grondwater
en bodem en op die manier transfer naar de voedselketen en eventueel drinkwater
wordt mogelijk geacht. De bezorgdheid om gezondheidseffecten heeft geleid tot
verschillende bevolkingsstudies in de Verenigde Staten en in Europa waarbij het
wonen in de nabijheid van een stortplaats (meestal minder dan 3 km) als
blootstellingsindicator werd beschreven. Samenvattend kunnen we stellen dat
verschillende studies schadelijke gezondheidseffecten rapporteerden (daling
geboortegewicht, geboorteafwijkingen, specifieke kankers), terwijl andere
onderzoeken geen effecten vonden. De evidentie voor verhoogde kankerincidentie
in de buurt van stortplaatsen is momenteel zwak. Er zijn consistente resultaten die
een klein maar verhoogd risico op geboorteafwijkingen aantonen alhoewel ook
daar invloed van socio-economische en levensstijlfactoren niet volledig kan
uitgesloten worden. Er is onvoldoende informatie om een relatie te leggen tussen
deze effecten en het type stortplaats, de aard van aanwezige polluenten of de
mogelijke blootstellingsroutes (via lucht of via water). Er is consistentie in de
verhoogde rapportering van klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en
slapeloosheid in de buurt van stortplaatsen. De betrokkenheid van chemische
contaminanten als oorzaak bij deze klachten is onduidelijk. Er wordt wel door onder
andere de WGO geadviseerd om deze milieuhinder als voldoende ernstig te
beschouwen en er rekening mee te houden voor het welzijn van de omwonenden.

3.7.2

Verbrandingsinstallaties
Wat betreft verbrandingsinstallaties is het eveneens niet mogelijk om eenduidige
conclusies te trekken uit bevolkingsonderzoeken. Verhoogd voorkomen van kanker
en reproductieve effecten (meer tweelingen, veranderde sekseratio) werden
beschreven. Andere studies konden deze bevindingen niet bevestigen. Studies op
een klein aantal omwonenden (gebrek aan statistische power) en onvoldoende
gegevens over blootstelling of mogelijke verstorende variabelen bemoeilijken
interpretatie van de resultaten. Metingen van inwendige concentraties aan PCB's
en dioxines geven soms verhoogde waarden aan, maar ook deze gegevens zijn
niet steeds consistent. Beter onderbouwde studies zijn nodig waarbij
epidemiologische en toxicologische gegevens worden verzameld. Bovendien moet
er rekening mee worden gehouden dat sommige gezondheidseffecten (kankers)
pas optreden jaren na de blootstelling. Ondertussen kunnen de milieunormen
aangescherpt zijn.

3.8

Overzicht van de milieu-impacten van de
verschillende scenario’s
Een vergelijkend overzicht van de milieu-impacten van de verschillende scenario’s
is weergegeven in Tabel 65. Voor de gekwantificeerde impacten werd het Passief
scenario gelijkgesteld aan 100 %. Milieu-impacten van transport werden niet
doorgerekend voor de scenario’s. Milieu-impacten van stortplaatsen die niet
konden worden gekwantificeerd zijn in de tabel kwalitatief weergegeven. Omdat
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een precieze kwantitatieve inschatting van milieu-impacten van storten niet
mogelijk was, wordt ook de hoeveelheid te storten afval als dusdanig als een
milieu-impact beschouwd.
Tabel 65

Overzicht van de milieu-impacten bij de verschillende scenario’s

energierecuperatie
eenheid
totaal

TOE

passief

ladder

duurzaamheid

duurzaamheidplus

P

L - 1a

L - 1B

D - 1a

D - 1b

D+ - 1a

D+ - 1B

100%

214%

237%

190%

202%

181%

188%

impacts luchtemissies (verbranden, storten, voorbehandeling) inclusief vermeden emissies
passief
ladder
eenheid

duurzaamheid

duurzaamheidplus

P

L - 1a

L - 1B

D - 1a

D - 1b

D+ - 1a

D+ - 1B
-390%

menselijke gezondheid

DALY

-100%

-412%

-617%

-345%

-455%

-318%

broeikaseffect

GWP

100%

95%

89%

93%

90%

92%

90%

ecotoxische stoffen

PAF*m²*yr

100%

155%

78%

144%

102%

140%

113%

verzuring/vermesting

PDF*m²*Yr

-100%

-212%

-293%

-186%

-231%

-176%

-205%

eenheid

passief

hoeveelheid gestort
totaal

100%

ladder
14%

12%

duurzaamheid
12%
11%

duurzaamheidplus
12%
11%

duurzaamheid

duurzaamheidplus

impacts storten (exclusief luchtemissies)
eenheid
vorming "nieuw" percolaat

passief

ladder

neen

ja
tijdens
uitbating en
30 jaar van
nazorgfase

belasting oppervlaktewater

ruimtebeslag
emissies naar grondwater

tijdens 10 jaar van de nazorgfase

ja

neen
geen verschil tussen verschillende scenario's

hergebruik van deelfracties
eenheid
ton

HHA + Cat 2 BA

passief
100%

ladder
160%

201%

duurzaamheid
156%
177%

duurzaamheidplus
154%
167%

> 100 % beter
25-100 % beter
25-100 % slechter
> 100 % slechter

3.8.1

Energierecuperatie
Door afval te verwerken in afvalverwerkingsinstallaties met een hoge
energierecuperatie wordt in de Ladder-, Duurzaamheids- en
Duurzaamheidsplusscenario’s een belangrijke bijkomende energierecuperatie
gerealiseerd in vergelijking met het Passief scenario (Figuur 36). Hierdoor worden
de productie van een equivalente hoeveelheid energie uit fossiele energiebronnen
en de daaraan verbonden emissies vermeden.
Uiteraard is de energierecuperatie lager indien minder afval verwerkt wordt.
Bijgevolg wordt in de scenario’s met meer doorgedreven afvalpreventie minder
energie gerecupereerd.
Stortgasvalorisatie is verantwoordelijk voor slechts een heel klein deel van de
totale energierecuperatie uit afval (3,3 % in het Passief scenario).
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Figuur 36

Totale energierecuperatie (verbranden + storten) in de verschillende scenario’s
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3.8.2

totaal optie 1a
Ladder

Duurzaamheid

Duurzaamheid+

Luchtemissies
De milieu-impacten van de luchtemissies in de tabel (verbranding + storten +
voorbehandeling) zijn gebaseerd op het verschil tussen effectieve en vermeden
emissies. Vooral bij een vergelijking tussen storten enerzijds en verbranding met
energierecuperatie anderzijds voor een gegeven afvalaanbod is het in rekening
brengen van vermeden emissies zinvol omdat dit het effect van de vermeden
energieproductie in rekening brengt, en zo rekening houdt met de netto-emissies
van de afvalverwerking.
Bij vergelijking van het Ladder-, Duurzaamheids- en Duurzaamheidsplusscenario
onderling kan dit echter een vertekend beeld geven. In sommige gevallen kunnen
de vermeden emissies per ton afval groter zijn dan de effectieve emissies. Dit zou
leiden tot de conclusie dat de netto-emissies dalen naarmate meer afval wordt
verwerkt, en bijgevolg dat afvalpreventie leidt tot hogere milieu-impacten. Dit is
echter enkel een gevolg van het feit dat alleen de afvalverwerkingsfase in rekening
wordt gebracht en niet de volledige voortbrengingsketen van het oorspronkelijke
product.
Het Ladder-, het Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario scoren
duidelijk beter dan het Passief scenario voor schade aan menselijke gezondheid,
verzuring en vermesting (Figuur 37). Voor broeikaseffect zijn het Ladder-, het
Duurzaamheids- en het Duurzaamheidsplusscenario slechts lichtjes beter dan het
Passief scenario. Dit is een gevolg van het feit dat bij het storten de anorganische
koolstof niet wordt omgezet naar CO2.
Voor schade aan eco-systemen (als gevolg van ecotoxische stoffen) scoort het
Passief scenario beter in vergelijking met optie 1a. Opties 1a en 1b scoren sterk
verschillend voor sommige impacten. Naast het effectieve verschil in
energierecuperatie (en dus in vermeden emissies) is dit ook een gevolg van het feit
dat gegevens voor sommige emissies voor optie 1b minder goed bekend zijn
(bijvoorbeeld zware metalen). Ook daarom moeten de resultaten voor optie 1a en
1b beschouwd worden als een range, eerder dan als absolute inschattingen (zie
ook 3.1.2).
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Figuur 37
Vergelijking van de milieu-impacten van emissies naar de lucht in het Passief
scenario (P) en het Duurzaamheidsscenario (D)
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3.8.3

Andere milieu-impacten
Een aantal effecten van storten kan niet worden gekwantificeerd. Het gaat hier
vooral om lozing in oppervlaktewater en uitloging naar bodem en grondwater. Deze
kunnen dus niet op een zelfde wijze als voor de luchtemissies vertaald worden
naar specifieke impacten. Hoewel niet gekwantificeerd moeten deze effecten toch
mee beschouwd worden in een vergelijking van de verschillende scenario’s. Een
vergelijking enkel op basis van de kwantificeerbare luchtemissies onderschat de
milieu- en gezondheidsimpacten van storten.

3.8.4

Materiaalrecuperatie
In het Passief scenario worden enkel (een deel van) de bodemassen van de
roosterverbrandingsinstallaties gerecupereerd. Uit de gestorte fractie worden geen
materialen meer gerecupereerd. In de andere scenario’s worden, naast de
bodemassen van de roosterverbrandingsinstallaties, materialen gerecupereerd uit
de voorbehandelingen en uit de bodemassen van de
wervelbedverbrandingsinstallaties, respectievelijk de verglaasde slakken van de
vergasser. In de vergelijking van de verschillende scenario’s moet er rekening mee
worden gehouden dat de voordelen van materiaalrecyclage niet zijn berekend
(vermeden grondstoffen- en energieverbruik door de vervanging van primaire
materialen).

3.9

Conclusie
De vergelijking van milieu-impacten toont aan dat het Ladder-, het Duurzaamheidsen het Duurzaamheidsplusscenario op de meeste parameters beduidend beter
scoren dan het Passief scenario. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het
afbouwen van het storten en de overgang naar afvalverwerkingsinstallaties met
een performante energierecuperatie. Vermeden emissies van teruggewonnen
materialen werden niet mee in rekening genomen (tenzij als ton teruggewonnen
materiaal) maar vormen uiteraard een bijkomend argument voor verbranding met
energierecuperatie in vergelijking met storten.
De milieuvoordelen van een verder doorgedreven afvalpreventie zijn met de hier
gevolgde methode moeilijker in te schatten. De directe emissies uit
afvalverbranding zullen echter uiteraard dalen bij een lager afvalaanbod. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat door afval te voorkomen heel wat negatieve milieuimpacten worden vermeden (bijvoorbeeld geen inzameling, behandeling, en
dergelijke…).
Een duurzaam afvalbeleid, waarbij de toekomstige generaties verzekerd worden
van voldoende grondstoffen en een zuiver leefmilieu, geeft dan ook de grootste
prioriteit aan de voorkoming van afval.
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2

Definities

Aansluitingspercentage: het percentage inwoners waarbij het afval of een
bepaalde afvalfractie selectief wordt ingezameld.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): afgedankte
apparatuur bestemd voor huishoudens of vergelijkbaar professioneel gebruik, die
werken op elektrische stroom of elektromagnetische velden om op zichzelf te
kunnen werken.
Bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een
industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit (Afvalstoffendecreet artikel
3, § 2, 2°) en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij besluit van de
Vlaamse regering (VLAREA artikel 2, 2, 1). In de context van het Uitvoeringsplan
worden enkel de categorie-2-bedrijfsafvalstoffen behandeld.
Met gesorteerd bedrijfsafval wordt bedoeld: bedrijfsafval waaruit de hierna
vermelde materiaalstromen zijn uitgesorteerd.
Volgende materiaalstromen moeten minstens gescheiden aangeboden worden en
afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling en/of inzameling:
−

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

−

Afgewerkte olie;

−

Groenafval;

−

Papier- en kartonafvalstoffen;

−

Gevaarlijke afvalstoffen;

−

Asbestcementhoudende afvalstoffen;

−

Textielafval;

−

Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval;

−

Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;

−

Afvalbanden;

−

Afgedankte apparatuur die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde
broeikasgassen
bevat;

−

Glasafval;

−

Afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten.

Volgende materiaalstromen moeten ofwel gescheiden worden aangeboden en
verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling en/of inzameling ofwel
naderhand worden uitgesorteerd:
−

Houtafvalstoffen;

−

Metaalafvalstoffen.

Bedrijfsrestafval: bedrijfsafval dat wordt aangeboden voor eindverwerking.
Beschikbaarheid: de verhouding tussen de "uren dat een
huisvuilverbrandingsinstallatie beschikbaar is voor het verwerken van afval in een
bepaalde periode" en het "aantal uren in die periode".
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Bezettingsgraad: verhouding van de gebruikte en de technisch mogelijke
capaciteit van een huisvuilverbrandingsinstallatie.
Bodemas (slakken): de as van de verbranding van afvalstoffen in een
huisvuilverbrandingsinstallatie, ondermeer opgevangen als bodemas, roosteras,
met uitzondering van vliegas.
Brandbare afvalstoffen: afvalstoffen met een gloeiverlies > 10 % of een TOCgehalte > 6 %.
Calorische waarde: stookwaarde.
Categorie-2-bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen die gezamenlijk met
huishoudelijk afval worden verwerkt in verbrandingsinrichtingen voor huishoudelijk
afval of die worden afgevoerd naar categorie-2-stortplaatsen.
Containerpark: een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale
recyclage van deze afvalstoffen.
Drukwerk: dagbladen, weekbladen, maandbladen, tijdschriften, periodieken, gratis
regionale pers, gratis publicaties, telefoongidsen, faxgidsen, reclamedrukwerk en
ander drukwerk, in het Vlaamse Gewest verdeeld.
Ecoheffing: een taks die gelijkgesteld is met accijnzen en die wordt geheven op
een in verbruik gebracht product, wegens de schade die het geacht wordt te
berokkenen aan het milieu.
Eindverwerking: het voorbehandelen of verwijderen.
Energie-inhoud: de stookwaarde van het afval vermenigvuldigd met de
hoeveelheid te verbranden afval.
Gemeentevuil: marktafvalstoffen, straat- en veegvuil, strandafval, afval van
recipiënten egen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten,
verontreinigd wegbermmaaisel. Gemeentevuil omvat niet: (1) riool- en kolkenslib,
afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de
gemeentelijke werkplaatsen (olie, auto-onderdelen van het gemeentelijke
wagenpark), (2) plantsoenafval en gemeentelijk groenafval, (3) slib van septische
putten, (4) reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval.
Gescheiden (= selectieve) inzameling: het afzonderlijk ophalen van
componenten of fracties uit afvalstromen op de plaats waar deze ontstaan.
GFT-afval: GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval en bestaat uit het
gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat in
feite het keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig,
fijn materiaal. Het keukenafval omvat volgende composteerbare materialen:
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten,
eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren
koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten. Het tuinafval
bestaat onder meer uit verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd
snoeihout, haagscheersel, zaagmeel, schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren,
onkruid en resten uit de groente- en siertuin en mest van kleine huisdieren. GFTafval ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding.
GFT-(afval)gemeente: gemeente deel uitmakend van een GFT-regio waar het
GFT-afval via een gescheiden huis-aan-huisinzameling wordt opgehaald
overeenkomstig Actie 51 en Actie 58. Het tuinafval wordt selectief ingezameld via
het containerpark.
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Groen(afval)-gemeente: gemeente deel uitmakend van een groenafvalregio waar
het groenafval gescheiden wordt ingezameld via het containerpark en het
snoeihout bijkomend via een huis-aan-huisophaling, minstens vier maal per jaar op
afroep. Het organisch keukenafval wordt er niet gescheiden ingezameld, doch
thuis gecomposteerd.
Glas: hol glas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding,
met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal,
opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, vensterglas, gloeilampen,
spaarlampen, TL-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv’s en dergelijke.
Gratis publicaties: alle drukwerk dat men gratis krijgt en dat geen
reclamedrukwerk of gratis regionale pers is.
Gratis regionale pers: alle drukwerk met vast verschijningsritme dat men gratis
krijgt, met uitsluiting van het drukwerk dat uitgaat van één adverteerder of een
daartoe opgerichte groep van adverteerders, waarin op jaarbasis minimum 30 %
van de gedrukte oppervlakte besteed wordt aan artikelen van algemene informatie.
Groenafval: het composteerbaar organisch afval dat vrijkomt in tuinen,
plantsoenen, parken en langs wegbermen. Groenafval omvat snoeihout met een
diameter kleiner dan 10 cm, plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazon- en
wegbermmaaisel. Groenafval komt vrij bij particulieren, groendiensten,
tuinaannemers, enz.
Grofvuil (gesorteerd): alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de
omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen
geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein
gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische apparatuur,
bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen, en die huis-aan-huis worden ingezameld, of de
restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het containerpark.
Herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere
huishouding ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt gemaakt
kunnen worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken
en platen, speelgoed en dergelijke.
Hergebruik: het opnieuw aanwenden van een product en/of materialen in het
afvalstadium voor hetzelfde doel of soortgelijk doel als waarvoor zij oorspronkelijk
bestemd waren.
Hoogcalorische (RDF-)afvalstoffen: afvalstoffen met een calorische waarde van
minstens 13 GJ/ton die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage.
Huishoudelijke afvalstoffen: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding (Afvalstoffendecreet artikel 3, § 2, 1°) en
afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in artikel 2.1.1
van VLAREA.
Met ongesorteerde huishoudelijke afvalstoffen wordt bedoeld: huishoudelijke
afvalstoffen uit een betrokken regio/gemeente waar de selectieve inzameling van
één of meer fracties overeenkomstig de programmering niet gebeurt.
Huishoudelijk restafval: huisvuil (inclusief sorteerresidu van het PMD-afval) +
grofvuil + gemeentevuil.
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Huisvuil: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die in de voorgeschreven
recipiënten voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen, met uitzondering van
papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of
groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en andere
selectief ingezamelde afvalstoffen. Huisvuil omvat tevens het sorteerresidu van
PMD-afval.
Inzamelrespons: het percentage inwoners dat gebruikmaakt van de mogelijkheid
om het afval selectief aan te bieden.
Klein gevaarlijk afval (KGA): de afvalstoffen zoals opgesomd in onderafdeling
5.5.2 van VLAREA.
Marktafval: vast afval van de wekelijkse markt, jaarmarkten en festiviteiten.
Metalen gemengd: alle door de normale werking van een particuliere huishouding
ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan
verschillen, met uitzondering van KGA, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen
en drankkartons en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Nuttige toepassing: het winnen van grondstoffen, producten of energie uit afval,
het rechtstreekse en wettige gebruik van afval, evenals de handelingen die als
dusdanig worden bepaald door de Vlaamse regering overeenkomstig de geldende
Europese voorschriften (Afvalstoffendecreet, artikel 2, 7°).
Papier en karton: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken,
reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen,
schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen
verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag,
carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in
verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en
sproeistofzakken en dergelijke.
PMD-afval: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief
kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding (= definitie FOST Plus).
Preventie: Afvalpreventie is het kwantitatief of kwalitatief voorkomen of
verminderen van de productie van afvalstoffen en de schadelijkheid ervan door
onder andere reductie aan de bron.
Producent: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens activiteit afvalstoffen
heeft voortgebracht, en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen heeft verricht die leiden
tot een wijziging in de aard of de samenstelling van afvalstoffen
(Afvalstoffendecreet, artikel 2, 3°).
Reclamedrukwerk: alle drukwerk dat minder dan vijfmaal per week verschijnt en
waarin minder dan 30 % van de gedrukte oppervlakte besteed wordt aan artikelen
van algemene informatie.
Inzamelgraad: de hoeveelheid die van een bepaalde fractie selectief is
ingezameld ten opzichte van het totale aanbod van die fractie, voor een bepaald
gebied. Met aanbod wordt de som bedoeld van de hoeveelheden selectief en nietselectief ingezameld.
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Recyclage: het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstoffen en het inzetten ervan
in een productieproces, als gehele of gedeeltelijke vervanging van primaire
grondstoffen.
Robinson-lijst: lijst van personen die geen geadresseerd reclamedrukwerk
wensen te ontvangen. De lijst wordt beheerd door het Belgisch Direct Marketing
Verbond (BDMV). De leden van het BDMV verbinden zich ertoe de personen op de
lijst niet op te nemen in hun mailingbestanden.
Selectieve inzameling: het gescheiden inzamelen van afvalfracties teneinde
recyclage mogelijk te maken.
Sluikstorten: het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op nietreglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire
recipiënten.
Stookwaarde: de hoeveelheid energie per massa eenheid, die vrijkomt bij
verbranding van afval (onderste verbrandingswaarde).
Strandafval: vast afval van het strand (exclusief zand).
Textiel: alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed,
woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, en
dergelijke, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
Vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard,
samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen,
namelijk afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde
aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in artikel 5.4.1.1 van VLAREA.
Verwijdering: de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en de hierop
gerichte handelingen evenals de handelingen die als dusdanig worden bepaald
door de Vlaamse regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften
(Afvalstoffendecreet, artikel 2, 6°).
Zwerfvuil: het afval dat door de mens is weggeworpen of achtergelaten op
plaatsen die daarvoor niet zijn bestemd, of die door het nalaten van bepaalde
handelingen van de mens op die plaatsen zijn terechtgekomen. Terwijl zwerfvuil
hoofdzakelijk het achteloos wegwerpen van eerder kleine voorwerpen betreft, rijst
bij sluikstorten eerder het vermoeden dat het afval met opzet ergens wordt
achtergelaten.
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Afkortingen

ABA

Administratie Binnenlandse Aangelegenheden

AEEA

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

AMI

Administratie Milieu-Inspectie

AMINAL

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer

AMV

Administratie Milieuvergunningen

ANRE

Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie

AVERPA

Afvalverwerking Provincie Antwerpen

BA

Bedrijfsafval

BATNEEC

Best Available Technolog, Not Exceeding Excessive Costs

BBL

Bond Beter Leefmilieu

BBT

Beste Beschikbare Techniek

BD

Belgische Distributie

BIM

Brussels Instituut Milieubeheer

BTW

Belasting op Toegevoegde Waarde

COBEREC

Confederatie van de Belgische Recuperatie

COPRO

Onpartijdige Instelling voor de Controle van de
Bouwproducten

CP

Containerpark

D10

Europese benaming voor “verwijdering”

DALY

Disability Adjusted Life Years

DDS

Intercommunale Dender-Durme-Schelde

Diftar

Gedifferentieerde tarifering

EEA

European Environment Agency

EG

Europese Gemeenschap

EPM

Energieprestatiemaat

EPS

Geëxpandeerd polystyreen

EU

Europese Unie

EVOA

Europese Verordening betreffende toezicht en controle op
de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap

FEBEM

Federatie van Bedrijven voor milieubeheer

FEDIS

Belgische Federatie van Distributie-ondernemingen

FSC

Forest Stewardship Council

GE

Gemeentevuil

GFT-afval

Groente-, fruit- en tuinafval

GISTI

Gescheiden Inzameling Stimulerend Programma

GJ

Giga Joules (10 J)

9
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GMO

Gewestelijk Milieu-Overleg

GOM

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

GV

Grofvuil

GWP

Global Warming Potential

HAVILAND

Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke
Ordening en de Economisch-Sociale Expansie van het
Arrondissement Halle-Vilvoorde

HCHA

Hoogcalorisch Huishoudelijk Afval

HCBA

Hoogcalorisch Bedrijfsafval

HRM

Hoogrisicomateriaal

HV

Huisvuil

HVVI

Huisvuilverbrandingsinstallatie

IBOGEM

Intercommunale voor huisvuilverwijdering voor Burcht en
Omliggende Gemeenten

IDM

Intercommunale voor huisvuilverwerking “DurmeMoervaart”

IGEAN

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen

IGEMO

Intercommunale voor ontwikkeling van het Gewest
Mechelen en Omgeving

IKB

Integrale KetenBewaking

ILVA

Intercommunale vereniging Land van Aalst

IMOG

Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid
in het Gewest Kortrijk

INCOVO

Intercommunale voor preventie, selectieve inzameling en
verwerking van afvalstoffen voor Vilvoorde en omstreken

INTERAFVAL

Samenwerkingsverband van de VVSG en de Vlaamse
afvalintercommunales

INTERCOMPOST

Intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking (ZuidLimburg)

INTERLEUVEN

Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke
Ordening en de Economisch-Sociale Expansie van het
Arrondissement Leuven

INTERRAND

Intercommunale Vereniging voor de ophaling van
afvalstoffen in de gemeenten van de vroegere
Randfederatie Tervuren

INTERZA

Intercommunale regio Zaventem

IOK

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen

ISVAG

Intercommunale voor Slib- en Vuilverwerking Antwerpse
Gemeenten

IVAGO

Intercommunale vereniging voor afvalbeheer in Gent en
omstreken
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IVBO

Intercommunale vereniging voor Vuilverwijdering en
-verwerking Brugge en Ommeland

IVC

Interregionale Verpakkingscommissie

IVIO

Intercommunale vereniging voor Vuilverwijdering en
-verwerking voor Izegem en Ommeland

IVLA

Intercommunale vereniging voor verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen Vlaamse Ardennen

IVM

Intercommunale Vereniging voor huisvuilverwerking
Meetjesland

IVMO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor
Menen en Ommeland

IVOO

Intercommunale Vereniging voor vuilverwijdering en
-verwerking Oostende en Ommeland

IVRO

Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor
Roeselare en Ommeland

IVVO

Intercommunale voor Vuilverwerking en Vuilverwijdering
van Veurne en Ommeland

IVVVA

Intercommunale voor Verwijdering en Verwerking van
Vaste Afvalstoffen Noord- en Oost-Limburg

KGA

Klein Gevaarlijk Afval

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

KVK

Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra

KWh

Kilo watt uur

LCA

Levenscyclusanalyse

LCA

Laagcalorisch Afval

LIN

Administratie Leefmilieu en Infrastructuur

µg

microgram (10 gram)

MAMBO

OVAM-softwarepakket "Minder afval en meer
bedrijfsopbrengsten"

MBO

Milieubeleidsovereenkomst

MBP

Milieubeleidsplan

MER

Milieu-Effectrapport

MIWA

Intercommunale vereniging voor huisvuilverwerking
“Midden-Waasland”

MINA-fonds

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en
Natuur

MiNa-plan 2

Vlaams Milieubeleidsplan 1997-2001

MiNa-Raad

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

MOS

Milieuzorg Op School

MWh

Mega watt uur

-6
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NCMV

Nationaal Christelijk Middenstandsverbond

NIMBY

Not in My Backyard

NIRAS

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte
Splijtstoffen

NME

Natuur- en milieu-educatie

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling

OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse
Gewest

OWD

Office Wallon de Déchets

PAF

Potentially Affected Fraction

PDF

Potentially Disappeared Fraction

PLAREMEC

Vereniging ter bevordering van mechanische recyclage
van plastiek

PMD

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons

PPS

Publiek-private samenwerking

PRESTI

Preventie Stimulerend Programma

R1

Europese benaming voor “nuttige toepassing”

RDF

Refuse Derived Fuel

REMI

Regionale Milieuzorg, Intercommunale noordwest Limburg

RL

Richtlijn

RVI

Roosterverbrandingsinstallatie

RVT

Rust- en verzorgingstehuizen

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

STEG

Stoom- en gascentrale

STIP

Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval
en emissies

TOC

Total Organic Carbon

TOE

Ton-olie-equivalent

TOM

Technisch Overleg Milieuregelgeving

UNIZO

Unie van Zelfstandige Ondernemers

VERA

Verwerking met Energierecuperatie van het Restafval van
de Provincie Antwerpen

VEV

Vlaams Economisch Verbond

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VLABRAVER

Vlaams-Brabantse Afvalverwerking en Energierecuperatie

VLACO

Vlaamse Compostorganisatie
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VLAREA

Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer

VLAREM

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

VLM

Vlaamse landmaatschappij

VMH

Vlaamse Milieuholding

VVP

Vereniging van Vlaamse Provincies

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie

WKK

Warmtekrachtkoppeling
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Uittreksel Belgisch Staatsblad

B.S. 23.01.2003
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007
Op de Vlaamse regering van 18.12.2002 werd het Uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van
02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd
bij decreet van 20.04.1994, vastgesteld.
Dit Uitvoeringsplan vervangt het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 19972001, dat met 1 jaar werd verlengd tot eind 2002.
Overeenkomstig artikel 36, §5, van genoemd decreet van 02.07.1981, ligt het
Uitvoeringsplan en het in artikel 36, §4 bedoelde verslag vanaf de tiende dag na
huidige publicatie ter inzage bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM), de provincies en de gemeenten.
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Beslissingsfiche Vlaamse regering
dd. 18.12.02

SECRETARIE
VAN DE
V.R.
VLAAMSE REGERING
Vergadering van woensdag 18 december 2002
------------------------------

VR/PV/2002/47 - punt 75
Betreft :

Ontwerp van uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007
Goedkeuring na advies van de SERV en van de MiNa-Raad
(VR/2002/13.12/DOC.1266 en VR/2002/18.12/DOC.1266Bis)

Beslissing :

De Vlaamse regering beslist:
1. het "Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007",
gevoegd als bijlage bij document VR/2002/18.12/ DOC.1266Bis, vast
te stellen, met dien verstande dat in de laatste zin van punt 3 van Actie
3bis (pagina 89) het woord "juridisch" wordt geschrapt;
2.

het "Plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse
Gewest" (uitvoering van artikel 14 van richtlijn 94/62/EG betreffende
verpakking en verpakkingsafval), gevoegd als bijlage bij document
VR/2002/18.12/ DOC.1266Bis, vast te stellen, met dien verstande dat,
wat betreft de acties omtrent het kerntakendebat, het plan
desgevallend later wordt aangepast aan de resultaten van het
kerntakendebat.

Jan KERREMANS,
wnd. secretaris.
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