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Nieuw OESO-rapport geeft Vlaanderen goede punten voor
afval- en bodembeheer en circulaire economie
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde vandaag
haar Environmental Performance Review voor België. In dat rapport worden de milieuprestaties
van ons land tegen het licht gehouden en worden aanbevelingen geformuleerd. Het rapport
geeft België, en in het bijzonder Vlaanderen, erg goede punten voor het afval-, materialen- en
bodembeheer van de regio. Ook de transitieplannen voor de circulaire economie gaan niet
onopgemerkt voorbij. Het rapport wijst vooral op de efficiënte mix aan beleidsinstrumenten die
in Vlaanderen ingezet worden, de hoge recyclage – en hergebruikcijfers en het feit dat we o.a.
door het heffingensysteem storten en verbranden van afval kunnen minimaliseren en zo ook
broeikasgasemissies vermijden. Opmerkelijk is dat de OESO ook oog heeft voor de adequate
aanpak van de impact van de COVID-pandemie op het afvalbeheer in Vlaanderen en meer
bepaald op de aanpak van het medisch afval. De OESO raadt ons aan de volgende jaren te
blijven inzetten op heffingen, selectieve inzameling, datamonitoring, sterker toezicht op de
export van afval en -vooral- de inspanningen voor de transitie naar de circulaire economie
onverdroten verder te zetten.
Bevoegd minister Zuhal Demir is blij met het goede rapport: “Vlaanderen is wereldwijd één van
de koplopers in het circulair omgaan met materialen en bodem en we hebben de ambitie om
ons nog meer op de kaart te zetten op dat vlak. Onder meer in het Vlaams Energie- en
Klimaatplan werden ambitieuze doelstellingen opgenomen om dit beleid nog te versterken. Dat
zijn niet alleen maar praatjes, het wordt bewezen door het feit dat we nu al aan het inzetten
zijn op de verbeterpunten die de OESO naar voren schoof. Denk bijvoorbeeld aan het digitale
afvalmonitoringssysteem dat we zullen opzetten of de ondersteuning die we voorzien voor
innovatieve recyclage, een van de pijlers van onze relanceplannen.”
Een goed rapport…
Ook de OVAM is uiteraard verheugd met het ‘goed rapport’ dat we kregen van de OESO. In de
review wordt in de eerste plaats stil gestaan bij de efficiënte mix aan beleidsinstrumenten. Die
mix heeft haar effect duidelijk niet gemist want we zijn een van de enige regio’s die een
absolute ontkoppeling wist te realiseren tussen de hoeveelheid stedelijk afval en de economische
groei en welvaart. De totale hoeveelheid stedelijk afval nam zelfs af de voorbije jaren en dat
terwijl het aandeel van recyclage toenam. Binnen België scoort Vlaanderen het best voor wat
betreft recyclage en hergebruik.
De OESO apprecieert ook de onderbouwde visie die Vlaanderen heeft op afvalverbranding en
wijst er op dat die niet alleen de hoeveelheid te storten en te verbranden afval zal doen dalen
maart ook de broeikasgasemissies die daarmee gepaard gaan.
De review herbevestigt wat eerder ook al in het OESO rapport “The Circular Economy in Cities
and Regions” stond, nl. dat Vlaanderen één van de pioniers is in de circulaire economie.
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Tot slot benadrukt het rapport ook de adequate reactie van Vlaanderen op de COVID-pandemie,
meer bepaald de acties om de toename in medisch afval op te vangen. En scoort Vlaanderen -net
als de andere gewesten- goed op het in kaart brengen en saneren van verontreinigde gronden.
… met duidelijke aanbevelingen
Een goed rapport dus, maar toch ziet de OESO ook nog ruimte voor verbetering en formuleert ze
ook een aantal aanbevelingen. Zo beveelt de OESO ons aan om de heffingen op het verbranden
van afval nog verder op te voeren, om nieuwe initiatieven op het vlak van recyclage te
stimuleren en de recyclage van afgedankte voertuigen nog te verbeteren.
Andere aanbevelingen sluiten goed aan bij recente maatregelen in het Vlaamse afval- en
materialenbeleid, zoals de aanbeveling om verder in te zetten op selectieve inzameling van
keukenafval (deze werd per 1 januari ingevoerd voor een groot deel van de Vlaamse bedrijven),
datamonitoring (denk aan de opstart van het Matis datamonitoringssysteem) of sterker toezicht
op de export van afval.
En uiteraard vraagt de OESO ook om de inspanningen voor de transitie naar de circulaire
economie onverdroten verder te zetten en goed af te stemmen met de andere regio’s en de
federale overheid.
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