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Mechelen / 31 05 2018

Vlaamse bedrijven moeten vanaf 1 juni ook plastics
selectief inzamelen
Met ingang van 1 juni 2018 moeten Vlaamse bedrijven, naast de achttien soorten afval die vandaag al
selectief ingezameld moeten worden, drie bijkomende afvalfracties selectief inzamelen: plastic folie, harde
plastics en geëxpandeerd polystyreen (piepschuim in de volksmond). De verplichte selectieve inzameling
van plastics kadert in de ambitie van Vlaanderen om materiaalkringlopen te sluiten en
plasticverontreiniging terug te dringen. Dat er nog flink wat potentieel schuilt in de selectieve inzameling
van plastics in het bedrijfsafval blijkt uit de nieuwe bedrijfsafvalstoffencijfers van het jaar 2016. In dat jaar
produceerden de Vlaamse bedrijven en ondernemingen 15.677.000 ton primair bedrijfsafval, waarvan
1.080.000 ton ‘bedrijfsrestafval. Uit sorteeranalyses die de OVAM in de loop van 2017 uitvoerde bleek dat 10
tot 15% van dat restafval bestaat uit de kunststoffen die voortaan selectief ingezameld moeten worden.
De totale afvalproductie van de Vlaamse bedrijven bedroeg 15.677.000 ton in 2016. Een lichte daling ten
opzichte van 2014 (16.476.000 ton) die toe te schrijven is aan de daling van bouw- en sloopafval, slib en
grond. (Zie figuur 1)

Figuur 1: Evolutie van het primair bedrijfsafval in miljoen ton.

De hoeveelheid bedrijfsafval die een tweede leven kreeg via hergebruik, recyclage,
compostering of gebruik als nieuwe grondstof bedroeg 77 % (67% excl. bouw- en sloopafval).
In 2014 was dat nog 76% (Zie figuur 2)
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Figuur 2: Percentage van het primair bedrijfsafval dat een tweede leven krijgt na twee verwerkingsstappen in

Vlaanderen (2014-2016)

De selectieve inzameling van folies, harde plastics en piepschuim die vanaf morgen van kracht wordt, is
een uitgelezen mogelijkheid om de recyclagecijfers verder op te drijven en materiaalkringlopen te sluiten.
Bedrijven en ondernemingen kunnen alles over selectieve inzameling terug vinden op
www.ovam.be/iksorteer.
Bedrijven die meer advies op maat willen over hun milieu-impact kunnen voortaan ook terecht op de
nieuwe OVAM-website Cirkeltips.be. Elke ondernemer vindt er honderden tips die bijdragen aan een
schoner milieu en een lagere afvalfactuur. Meer dan 25 partnerorganisaties leverden tips aan, zoals
afvalinzamelaars, sectorfederaties, beheerorganismen en kenniscentra, ieder vanuit zijn eigen expertise.
Dat leverde een grote variatie op, van elementaire sorteertips over advies over verstandig containerbeheer
tot raad voor een innovatievere en circulaire bedrijfsvoering. www.cirkeltips.be
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Voor meer informatie:
Jan Verheyen – Stationsstraat 110 2800 Mechelen
T 015 284 148 – G: 0479 89 07 46
woordvoerder@ovam.be

