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1 INLEIDING 

Kunststoffen liggen onder vuur.  
 
De plastic afvalberg lijkt alsmaar te groeien. We proberen zo goed mogelijk te sorteren, maar 
gemiddeld gooien we nog 14kg per jaar weg in het restafval. Daarnaast komt nog veel plastic afval 
vrij in het milieu waardoor zowel het land als de zee wordt vervuild.  De steeds groter wordende 
‘plastic soup’ wekt wereldwijd sterke verontwaardiging op.  De publieke opinie over kunststoffen 
heeft een flinke knauw gekregen. 
 
Tegelijk zijn kunststoffen onmisbaar in onze samenleving. Het zijn onze moderne grondstoffen voor 
veel hoogtechnologische producten en in vele opzichten helpen ze ons om onze ecologische 
voetafdruk te verlagen. Kunststoffen zijn een sleutelmateriaal voor onze (wereld)economie. Maar ons 
huidig systeem van consumeren en produceren heeft ernstige nadelen, waardoor ons milieu (en onze 
gezondheid) schade lijdt.  
 
De uitdagingen waar we voor staan, vragen dan ook om een fundamentele verandering. We moeten 
vandaag anders omgaan met kunststoffen, om onze grondstoffen, maar ook onze eigen toekomst 
veilig te stellen.  
 
Er zijn al tal van initiatieven die de systeemverandering nastreven. Toch is er nog een lange weg te 
gaan. Zo’n transitie bereiken we immers niet van vandaag op morgen.  
 
Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en 
consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten .  Ook innovatie in technieken kan 
hierbij een grote rol spelen.  Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren,  is daarbij onmisbaar.  
Dit plan geeft een overzicht van onze beleidsvisie en de te nemen acties gedurende de komende 5 jaar 
om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.   

1.1 DE UITDAGINGEN VAN VANDAAG… 

Tegen 2050 zijn we met 9,7 miljard mensen op de wereld. Het goede nieuws is dat dankzij 
de wetenschap en technologie de mensheid er gemiddeld op vooruit gaat. Meer mensen in de 
wereld die meer kunnen consumeren, meer bedrijven die zullen produceren: dat zorgt voor een 
gemiddeld hogere welvaart. Maar het zorgt tegelijk voor een sterk verhoogde druk op onze 
grondstoffen en ons klimaat. We kunnen niet langer op hetzelfde elan verder gaan, en we moeten 
maatregelen nemen om ons klimaat en onze grondstoffen te beschermen. 
 
De weg naar een koolstofarme toekomst, is één van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Tegen 2030 
moeten de broeikasgasemissies met minstens 35% dalen1. Kunststoffen zullen hierin een belangrijke 
rol spelen. Met kunststoffen bouwen we immers windmolens om hernieuwbare energie op te 
wekken, of maken we onze wagens veilig en lichter zodat ze minder brandstof verbruiken en minder 
CO2 uitstootten. Dankzij kunststoffen maken we innovaties waar, en hebben we de samenleving 
kunnen uitbouwen zoals ze op vandaag is. 
Enerzijds zijn kunststoffen onmisbaar voor onze samenleving. Anderzijds worden wij op vandaag 
geconfronteerd met de gevolgen van de explosieve groei van onze wereldbevolking, en -economie. 
Daarmee nam de kunststofproductie exponentieel toe. In 2017 bedroeg de wereldwijde productie 

                                                           
1 Dit is de niet-ETS broeikasgasemmissie, ten opzichte van 2005. De -35%-doelstelling stemt overeen met de aan de lidstaat België opgelegde 
klimaatdoelstelling. De niet-ETS-sectoren zijn de sectoren transport, gebouwen, landbouw, niet-ETS industrie en afval. 
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van kunststoffen zo’n 350 miljoen ton2. Als de trend gelijk blijft, dan zou de productie de komende 20 
jaar nog eens  verdubbelen. 
 
Een verhoogde hoeveelheid kunststofafval is het onvermijdelijk gevolg. En die hoeveelheid afval 
heeft een zichtbaar effect op ons leefmilieu, zeker wanneer het in het milieu terechtkomt. Ook de 
maatschappelijke kost is groot. Volgens de Mooimakers bedroeg de opruimkost voor zwerfvuil in 
2015 nog 160 miljoen euro in Vlaanderen.  
 
Daar komt nog een deel zwerfvuil in onze rivieren en zeeën bij, dat vooralsnog moeilijker op te 
ruimen valt. Zo’n 80% van alle zwerfvuil op zee bestaat uit kunststof. Het verspreidt zich makkelijk 
over grote afstanden en komt zo op de meest desolate plaatsen terecht. De cijfers uit diverse 
rapporten zijn toonaangevend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens UNEP loopt de totale schade voor het mariene milieu jaarlijks wereldwijd op tot minstens 8 
miljard USD3. Het heeft niet alleen rechtstreekse gevolgen voor het milieu, maar het heeft ook een 
impact op economische sectoren zoals toerisme, visserij, aquacultuur, scheepvaart en energie.  
 
Een deel van die kunststoffen breken af tot deeltjes van minder dan 5 mm (zogenaamde 
microplastics4). Deze kleine partikels worden opgenomen door organismen en komen zo in de 
voedselketen terecht. Anderzijds worden microplastics ook opzettelijk toegevoegd aan bepaalde 
producten (zoals in cosmetica, schoonmaakmiddelen, wasproducten, verven en coatings etc.). Ook 
deze komen in het milieu terecht. Verder gaan er occasioneel kunststofpellets verloren in het milieu 
(bv. bij overdracht of transport). Die hoeveelheden zijn eveneens niet te verwaarlozen. 
Naar schattingen komen jaarlijks in het totaal 75.000 à 300.000 ton microplastics in het milieu 
terecht in de EU5. Er rijzen terecht vragen over de vooralsnog onbekende gevolgen. In dieren heeft 
men vastgesteld dat microplastics de bloedbaan en ingewanden als bv. de lever kunnen bereiken. 
Ook de mens ontkomt niet. Wetenschappers hebben microplastics aangetroffen in sommige van 
onze levensmiddelen (bv. keukenzout, mosselen), maar ook in de lucht, ons drinkwater en zelfs in 

                                                           
2 Dit omvat thermoplasten, thermoharders, polyurethanen, lijmen, coatings, afdichtingsmiddelen en PP-vezels. PET-, PA- en polyacryl vezels zijn hier niet 
meegeteld.Uit ‘Plastics –The Facts 2018’, PlasticsEurope (2018) 
3 Uit UNEP Year Book Emerging Issues ‘Update: Plastic Debris in the Ocean’ (2014). Meer info op http://cleanseas.org/download-assets.   
4 Volgens de Europese definitie van ‘microplastics’ 
5 Uit ‘Plastics in the Marine Environment’, Eunomia (2016)  

Figuur 1: Overzicht van de hoeveelheid en bronnen aan zwerfvuil in het mariene milieu. Bron: Eunomia (2016). 
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onze ontlasting6. Het is vooralsnog onduidelijk welke effecten dit heeft op onze volksgezondheid, 
maar de risico’s zijn reëel. 
 
We slagen er nog onvoldoende in om de hoeveelheid kunststofafval dat vrijkomt, in te zamelen, 
zodat het niet langer als zwerfvuil in het milieu terechtkomt. Daarenboven gaat nog veel waarde in 
de keten verloren. In Europa werd er in 2016 27,1 miljoen ton kunststofafval7 ingezameld. Een groot 
aandeel daarvan wordt nog verbrand. In 2016 werd circa 42% van het Europees ingezamelde post-
consumer kunststofafval ingezet 
voor energierecuperatie. Slechts 
31% was bestemd voor 
recyclage8 (waarvan 63% in de 
EU, 37% buiten de EU).  
Ook in Vlaanderen blijft een 
groot potentieel voor 
hergebruik en recyclage van 
kunststoffen onbenut. Volgens 
de recentste sorteeranalyse9 
ging gemiddeld nog 13,7%10 
kunststoffen in het 
huishoudelijk restafval van 
Vlaanderen naar verbranding. 
Ook in het bedrijfsrestafval zijn 
nog zo’n 15% (ook 
recycleerbare) kunststoffen te 
vinden (vooral harde 
kunststoffen en folies)11. 
  
De grootste uitdaging is een optimale manier te vinden om te voldoen aan de dagelijkse behoeftes 
van onze samenleving, met een minimaal materiaalgebruik en een minimum aan milieu-impact.  
 
Dat vraagt een omwenteling naar een circulaire kunststofeconomie, waarbij de grondstoffen niet 
telkens opnieuw ontgonnen moeten worden, maar maximaal in de economie blijven. Dit kan via slim 
en efficiënt gebruiken en hergebruiken van onze materialen en grondstoffen. We stellen bijvoorbeeld 
vast dat ook na de afvalfase, de grondstoffen nog onvoldoende opnieuw ingezet worden. Op de 
totale vraag naar kunststoffen worden slechts 6% gerecycleerde kunststoffen ingezet. Continue 
aanvoer (zowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft), lage grondstofprijzen, onzekere afzetmarkten en 
hoge investeringskosten staan momenteel in de weg om van kunststofrecyclaat een volwaardige 
tweede grondstof te maken voor de maakindustrie. Daar ligt dus nog een grote opportuniteit. Als 
meer gerecycleerde kunststoffen worden gebruikt, zijn we minder afhankelijk van primaire 
grondstoffen en wordt de uitstoot van CO2 voor een stuk ingeperkt. De maakindustrie heeft dan ook 
een belangrijke gedeelde  verantwoordelijkheid in het aanzwengelen van de vraag én aanvoer van 
kwalitatieve kunststofrecyclaten. Dat gaat hand in hand met doorgedreven ecodesign en nieuwe 
recyclage-technieken. Maar circulaire economie is meer dan alleen recycleren. Het gaat ook over het 
fundamenteel herdenken van producten en de systemen waarin die worden toegepast: slim design, 
levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het 
invoeren van product-dienstcombinaties, het ondersteunen van andere consumptiemodellen 

                                                           
6 Uit conferentieposter van Schwabl et al. gepresenteerd op de UEG Week in Wenen op 24 oktober 2018   
7 Uit ‘Plastics – The Facts 2018’, PlasticsEurope (2018). EU28+ NO/CH 
8 Uit ‘EU Strategy for Plastics in the Circular Economy’, Europese Commissie (2018). 
9 Uit de OVAM-sorteeranalyse huisvuil 2013-2014 
10 Dit is gewichtsprocent. 
11 Uit de OVAM-sorteeranalyse bedrijfsrestafval 2017 

Figuur 2: productie van kunststofafval in de EU in 2015. Bron: Eunomia. 
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gebaseerd op gedeeld gebruik,... Het vraagt zowel internationale afspraken als samenwerking tussen 
diverse lokale actoren in de maatschappij. 

1.2 …worden de kansen voor morgen 

OVAM onderzocht in 2017 de knelpunten en opportuniteiten in de huidige kunststofketen en 
bundelde deze in een discussiepaper. Niet veel later volgde de Europese ‘Plastic Strategy’. Andere 
landen maakten werk van roadmaps en transitie-agenda’s voor de kunststofketen.   
 
Elkeen ziet een belangrijke ambitie in ecodesign en het stimuleren van de marktvraag voor 
kunststofrecyclaten. Zeker op vandaag is de nood hoog. De invoerrestricties bij verschillende 
Aziatische landen zorgt ervoor dat heel wat materiaal op de Europese markt beschikbaar is, maar 
niet verwerkt wordt. 
Maar investeringen in nieuwe capaciteit voor recyclage van kunststoffen zijn op de lange baan 
geschoven omdat de sector weinig winst verwacht. Nochtans liggen er nu kansen voor Belgische 
bedrijven in meer en betere recyclage van kunststoffen. Want ook in onze huidige inzameling en 
sortering van kunststoffen is er nog ruimte voor verbetering om een hoogwaardige afzet te 
garanderen. Tegelijk is er ook een mentaliteitswijziging in gang gezet om bewuster om te springen 
met onze consumptiekeuzes en het genereren van kunststofafval wat het nodige draagvlak creëert 
om over te gaan tot actie. 
 

1.2.1 Visie en missie 

Net omdat kunststoffen niet weg te denken zijn uit ons dagelijkse leven en onze economie, zit een 
kunststoffenvisie mee verweven in een meer globale visie voor circulair leven en circulaire economie. 
Dit betekent een visie voor ecodesign, betere productie en logistiek, betere consumptie, beter 
afvalmanagement en meer betrokkenheid van alle actoren in onze samenleving. 
 
Zo willen wij dat in de toekomst: 
― kunststofproducten zodanig ontworpen worden dat zij kunnen worden hergebruikt, en nadien 
hoogwaardig worden gerecycleerd; 
― en dat kunststoffen zo efficiënt mogelijk worden ingezet, zodat minder primaire grondstoffen 
moeten worden gebruikt én verliezen uit de keten worden voorkomen. 
 

Figuur 3: Een circulaire economie is meer dan alleen maar recycleren. Bron: Vlaanderen Circulair 
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1.3 EEN ACTIEPLAN VOOR KUNSTSTOFFEN 

1.3.1 Een geïntegreerde ketenaanpak 

Vertrekkende van de basisfilosofie van een circulaire economie, zoomen we binnen dit plan in op de 
verbeterpunten voor de kunststofketen. 
 
Dit houdt in dat Vlaanderen nog meer zal inzetten op preventie en efficiënt gebruik van 
kunststoffen. Daarbij zal er een aanpak uitgewerkt worden om ‘wegwerp’ te beperken. Er zal sterk 
ingezet worden op hergebruik en het zo lang mogelijk in de keten houden van kunststoffen.  
 
We zetten het onderzoek naar circulariteitsindicatoren verder, en zorgen ervoor dat het beleid en de 
industrie (zowel ontwerpers, producenten, de distributiesector als de marketeers) zich oriënteren 
naar ecodesign. We verzamelen de nodige elementen om te komen tot een circulariteitstoets 
waaraan alle producten en verpakkingen bestaande uit kunststoffen onderworpen worden alvorens 
ze op de markt komen. Onderzoek naar de rol van biogebaseerde kunststoffen in een circulaire keten 
hoort tot één van de prioriteiten. 
 
We verhogen de streefdoelen voor selectieve inzameling van kunststoffen en bouwen performante 
sorteerinstallaties die over voldoende sorteercapaciteit beschikken en passen in een slimme 
logistieke keten van inzameling, sortering, recyclage en vraaggestuurde afzet.  
 
We doorbreken de begrenzingen van de huidige recyclage, door te zoeken naar aanvullende of 
alternatieve technieken, bij voorkeur binnen de Europese grenzen. Europa geeft zelf aan haar 
kunststofrecyclagecapaciteit in 2030 verviervoudigd te willen zien ten opzichte van 2015. 
 
Als resultaat krijgen we een geïntegreerde kunststofketen, waarbij de chemische en 
kunststofverwerkende industrie samenwerkt met afvalverwerkers waardoor zij een breed gamma 
aan hoogwaardige afzet vinden voor hun outputstromen.  
 
Het realiseren van zo’n visie is echter niet eenvoudig. Het succes ervan staat of valt met 
samenwerking. De verantwoordelijkheid ligt nl. niet bij één overheid, één sector, of deel van een 
industrie of bevolking, want alle schakels van de keten zijn met elkaar verbonden.  
 

1.3.2 Scope van het plan 

Los van het feit dat we in wezen voor een wereldwijde opgave staan, bevat het plan voornamelijk 
acties waar wij op gewestelijk en/of nationaal niveau kunnen aan werken. We proberen daarnaast 
ook acties op Europees en internationaal verband in beweging te zetten.  
 
Voor een Vlaams (of zelfs Belgisch) beleid liggen de opportuniteiten verspreid. Elk type kunststoffen 
en elk marktsegment vraagt haar eigen aanpak door verschillen in de productie, logistieke en 
financiële systemen, afvalverwerking, sorteer- en recyclagetechnieken en -regelgeving.  
 
Dit heeft als gevolg dat de in dit plan genoemde acties over de grenzen van sectoren heen gelden, 
ofwel net inzoomen op specifieke product- en afvalsegmenten. Ook grijpen de diverse acties in op 
verschillende fasen in de keten: sommige acties doen dit eerder aan het begin van de keten, andere 
acties werken meer in op het einde van de keten. In totaliteit zijn er acties verspreid over gans de 
keten.  
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Met een actieplan voor kunststoffen wil Vlaanderen vooral het broodnodige kader en overzicht 
bieden. Zo kunnen wij de voortgang gedurende de komende jaren opvolgen en bijsturen waar nodig.  
 

1.3.2.1 Over welke kunststoffen gaat het? 
 
Dit plan is van toepassing op alle kunststoffen, kunststofvoorwerpen en kunststofafval, zowel pre-
consumer (zoals productie-uitval en snijresten) als post-consumer afval, zowel van huishoudelijke als 
bedrijfsmatige oorsprong.  
 
Terwijl het gamma aan kunststoffen op zich heel divers is, kunnen we toch een onderscheid maken 
op polymeerniveau. Een kunststof is namelijk een materiaal dat opgebouwd is uit polymeren, die op 
hun beurt bestaan uit een reeks chemische verbindingen van monomeren. Aan de polymeren 
worden soms hulpstoffen of additieven12 toegevoegd om er kunststofvoorwerpen van te maken. 
 
Er zijn heel veel polymeren. Meestal worden zij ingedeeld op basis van hun fysische (mechanische, 
thermische) eigenschappen. We maken een onderscheid tussen thermoplasten en thermoharders: 
 

De thermoplasten, de grootste groep van de polymeren, zijn smeltbare polymeren. Het zijn 
vaste materialen die bij opwarming plastisch vervormen en meestal ook een smeltpunt 
hebben. Bij afkoeling worden zij opnieuw vast. Deze polymeren bestaan meestal uit 
onvertakte of licht vertakte ketens bestaande uit een of meer soorten monomeren. De 
molecuulketens kunnen langs elkaar schuiven als de vanderwaalskracht tussen de moleculen 
overwonnen wordt.  

 
De thermoharders zijn thermisch (of met UV) uithardende polymeren en blijven hard als ze 
worden verhit. Dit komt door de dwarsverbindingen tussen de individuele ketens. Als een 
thermoharder wordt verhit, smelt het niet maar het ontleedt zich zonder vloeibaar te 
worden. Tot de groep thermoharders behoren onder meer polyester, epoxyharsen, 
fenolformaldehyde, melamineformaldehyde en ook thermohardend polyurethaan. 

 
Niet tegenstaande er een enorm aanbod is aan verschillende polymeren, wordt de Europese 
kunststofmarkt voor nagenoeg 75%13 gedomineerd door slechts vijf thermoplastische polymeren 
namelijk PE, PP, PET, PVC en PS. Deze ‘commodity plastics’ hebben een lage kostprijs (tussen 0,8 à 2 
euro/kg). Ze worden typisch ingezet in grote toepassingsdomeinen zoals verpakkingen (circa 40% van 
de totale Europese kunststofvraag) en diverse bouwproducten (circa 20% van totale Europese 
kunststofvraag).  
 

                                                           
12 Hulpstoffen worden toegevoegd om het maakproces van kunststofvoorwerpen goed te laten verlopen (dit zijn onder meer smeermiddelen, anti-oxidantia, 
warmtestabilisatoren etc.). Additieven worden toegevoegd om de gewenste producteigenschappen te verkrijgen (dit zijn onder meer weekmakers, UV-
stabilisatoren, vulmiddelen, kleurmiddelen, conserveringsmiddelen, brandvertragers etc.). 
13 in tonnage 
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Complex samengestelde of functionele polymeren (zoals ABS, SAN, PMMA, PA etc.) worden dan 
weer toegepast in welbepaalde domeinen (EEA, vliegtuigonderdelen, auto-onderdelen, lichtkoepels, 
tandwielen…) waar hoge technische en veiligheidseisen gelden. De kostprijs van deze polymeren kan 
variëren van 1,7 tot 3,5 euro/kg. Dit zijn typisch kunststoffen waarbij de problematieken en 
opportuniteiten iets complexer zijn, en bijgevolg een specifieke aanpak vragen. 

 
Naast de productie van kunststofvoorwerpen, worden polymeren ook gebruikt voor het maken van 
synthetisch textiel. Daarbij is bijvoorbeeld polyester voor de productie van textielvezels identiek aan 
het polymeer voor PET-drankflessen. Verschillende polymeerrecyclaten kunnen dus versponnen 
worden tot textielvezels.  
Maar ook omgekeerd kan afgedankt textiel of textielresten van productie-uitval gerecycleerd worden 
tot kunststoftoepassingen (bv. kunststofprofielen- of planken). Dit wordt binnen de scope van dit 
plan niet behandeld. Circulaire trajecten voor textiel worden immers binnen andere platformen 
begeleid.  
 
 
 
 
In het project “Markers” onderzocht Centexbel/VKC een nieuwe markeertechnologie waarmee op een 
eenvoudige manier zowel de producten zelf als de recycleerbare textielproducten in een afvalstroom 
kunnen worden geïdentificeerd. Het project omvat de volledige levenscyclus van het textielproduct: 
van garenextrusie over verwerking en coaten, identificatie en sortering van het gemarkeerd textiel in 
de afvalstroom tot het hergebruik ervan in nieuwe producten.  
Het aanbrengen van de markering wordt op twee niveaus onderzocht, zowel in het garen via extrusie 
of via coating op tapijt/weefsel. Op die manier kunnen veel bedrijven de resultaten gebruiken en hun 
portfolio aanvullen met duurzame producten. 
 
 
 
 

Figuur 4: Europese vraag naar kunststoffen per polymeertype en per marktsegment in 2017 (EU28+NO/CH). Bron: The 
Plastics Facts 2018 - PlasticsEurope Market Research Group & Convertio Market and Strategy GmbH 
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Centexbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, onderzocht in opdracht van OVAM ‘verdoken’ 
bedrijfstextielstromen. Bedrijfstextiel vormt een interessante stroom, vermits de materialen en de 
samenstellingen gekend zijn. In tegenstelling tot consumentgebonden mode-kledij, wordt werk- en 
beschermkledij nog altijd in Europa ontwikkeld en/of geproduceerd. Na verwerking leveren ze 
interessante grondstoffen voor de productie van nieuw textiel en/of kunststoffen of composieten. De 
grote betrokkenheid van eigenaars en eindgebruikers (ondernemingen, wasserijen, 
linnenverhuurders, overheden…) bij het ontwerp van werk- en beschermkledij is een unieke 
opportuniteit om bedrijfstextiel duurzamer en ook circulair te maken.  
 
De ‘Praktische gids Circulair Bedrijfstextiel’ wil producenten, leveranciers en gebruikers van 
bedrijfstextiel inspireren en aanmoedigen in het circulaire verhaal. 
 
 
 
 
 
 
Met Close The Loop bijvoorbeeld gidsen Vlaanderen Circulair en Flanders DC ontwerpers doorheen de 
principes van de circulaire mode-industrie. De tool bevat ook concrete tips en tricks gelinkt aan 
bestaande platformen, reeds uitgevoerd onderzoek en organisaties die belangrijk werk verrichten 
binnen de circulaire economie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de cases databank worden voorbeelden opgenomen die inspirerend zijn voor ondernemers en 
consumenten. Om deze ‘mini-Wikipedia’ rond duurzame mode toch behapbaar te maken, lanceerde 
Flanders DC in 2018 de Close The Loop Planner. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst worden 
ondernemers door alle schakels van de levenscyclus geloodst. Na het invullen van een vragenlijst, 
krijgt men actiepunten op korte en lange termijn samengevat, waarmee men aan de slag kan. 
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1.3.2.2 Over welke producten gaat het? 
 
Kunststoffen worden gebruikt in verschillende productgroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer we inzoomen op de Belgische kunststofmarkt, dan zien wij dat de maakindustrie bij ons in 
hogere mate gericht is op de producten met geavanceerde en complexer samengestelde 
kunststoffen in verhouding tot de Europese markt. 
 
Tabel 1: Vergelijking van de Europese en Belgische vraag naar kunststoffen in diverse toepassingssectoren. Bron: 
PlasticsEurope & Essencia 

 
In het totaal produceert de Belgische kunststofsector voor een waarde van 5.644, 09 miljoen euro 
kunststoffen, waarvan 11% bestemd is voor Vlaamse consumptie (t.w.v. 642.1 miljoen euro). Om aan 
de Vlaamse vraag naar eindproducten te voldoen, produceert het buitenland nog kunststoffen ter 
waarde van 2.822,1 miljoen euro voor onze markt. Deze kunststoffen komen voornamelijk van onze 
buurlanden, en vooral Duitsland is de belangrijkste toeleverancier14. 
 
Omdat bijvoorbeeld bouwproducten vaker Belgische kunststoffen bevatten, kunnen we daar meer 
impact hebben met acties die focussen op ecodesign en efficiënt gebruik van kunststoffen, dan 
bijvoorbeeld voor andere domeinen, zoals o.a. elektrische en elektronische apparaten, waar eerder 
op een Europees of internationaal beleid gewogen zal moeten worden.  
 
  

                                                           
14  

Vraag naar kunststoffen (afgerond, in %), voor de 4 voornaamste sectoren 
 Europees België  
Verpakkingen 39,7% 19% 
Bouw 19,8% 18% 
Automotive 10,1% 17% 
EEA 6,2% 11% 

Figuur 5: Europese vraag naar kunststoffen per marktsegment in 2017 (EU28+NO/CH).  
Bron: The Plastics Facts 2018 - PlasticsEurope Market Research Group & Convertio Market and Strategy GmbH 
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Tegelijk heeft Vlaanderen een sterke basis in onderzoek en innovatie. Ook zo kunnen we specifieke 
kennis en voorstellen uitdragen naar het (internationale) beleid.  
 

1.3.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 biedt de inleiding voor de algemene principes van een circulaire kunststofketen. Deze 
worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt in concrete acties voor Vlaanderen. Dit vierde hoofdstuk bevat 
eveneens verwijzingen naar specifieke activiteiten in andere, bestaande beleidsplannen, -nota’s, of –
overeenkomsten waaraan lopende of nog op te starten acties verbonden zijn. 
Eveneens dient rekening gehouden te worden met bestaande en toekomstige Europese richtlijnen 
die hun eigen specifieke doelstellingen voorop plaatsen. In hoofdstuk 2 wordt die bredere 
beleidscontext in meer detail geschetst.  
Hoofdstuk 3 beschrijft in het kort het maatschappelijk draagvlak voor een actieplan. 
In hoofdstuk 5 wordt de aanpak voor de opvolging van voortgang van de diverse acties in dit plan 
toegelicht. 
 

1.3.4 Juridische verankering. 

Het plan en de bijhorende opmaak- en goedkeuringsprocedure hebben hun juridische basis in artikel 
18 van het decreet van 23 december 2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, kortweg het Materialendecreet genoemd. 
 
Een uitvoeringsplan is een plan van de Vlaamse Regering. Het geldt voor alle administratieve 
overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van openbaar nut inzake milieubeleid. Het 
uitvoeringsplan vormt het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het 
Materialendecreet uitvoeren.  
 

1.3.5 Geldigheidsperiode 

Dit plan geldt tot eind 2024 maar blijft gelden zolang het niet vervangen wordt door een ander plan.  

           
           

       

Figuur 6: De totale monetaire waarde van kunststoffen in de Vlaamse consumptie naar oorsprong en 
eindproducten. Bron: berekeningen VITO op basis van het Belgisch interregionaal input-output model (studie 
uitgevoerd in opdracht van OVAM, 2018) 
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2 BELEIDSCONTEXT IN MEER DETAIL 

2.1 EUROPESE BELEIDSCONTEXT  

2.1.1 EU pakket ‘Circulaire Economie’: het belang van een ketenbenadering 

Eind 2015 stelde de Europese Commissie onder voorzitter Juncker een pakket ‘Circulaire Economie’ 
voor dat afvalwetgeving en gerelateerde milieuwetgeving in bredere context plaatst.  
Daarbij wordt een levenscyclusbenadering gehanteerd en komt er ook een focus vooraan in de 
keten, onder andere via beleid rond ecodesign en duurzame productie en consumptie.  
 
Met het actieplan voor circulaire economie beschouwt de Commissie het sluiten van 
materiaalkringlopen als de ruggengraat voor de circulaire economie en beklemtoont het ook de 
bijdrage van de bio-economie aan een circulaire economie.  
 
Enkele relevante richtlijnen werden in kader van dit pakket Circulaire Economie herzien: 
 
― de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG): deze richtlijn bevat geen afzonderlijke 
recyclagedoelstellingen voor kunststofafval, maar wel voor afval in het algemeen. Zo stelt de richtlijn 
dat voorbereiding voor hergebruik en recyclage van afvalstoffen tegen 2020 minimaal 50% moet 
bedragen. Dit geldt voor ten minste papier, metaal, kunststof en glas uit huishoudens en eventueel 
uit andere bronnen vergelijkbaar met huishoudelijk afval en gaat gepaard met de verwachting dat 
lidstaten een plan aan preventiemaatregelen opmaken; 
 
― de Richtlijn 94/62/EG over verpakkingen en verpakkingsafval, zoals gewijzigd door de Richtlijn 
2004/12/EG, waarin de lidstaten onder meer wordt opgedragen om in hun afvalbeheerplannen 
een specifiek hoofdstuk op te nemen over het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval. 
Eveneens stelt de richtlijn hogere recyclagedoelstellingen voor kunststofverpakkingen: 50% in 2025 
en 55% in 2030; 
 
― de Richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en over 
de inzameling en verwerking van AEEA; 
 
― de Richtlijn 2000/53/EG betreffende afgedankte voertuigen, waarin onder andere benadrukt 
wordt dat recycling van alle kunststoffen uit autowrakken voortdurend verbeterd moet worden, 
evenals de ontwikkeling van markten voor gerecycleerde materialen. 
 

2.1.2 Een Europese strategie voor kunststoffen 

Bij het formuleren van de krijtlijnen voor een circulaire economie werden kunststoffen aangeduid als 
een topprioriteit, waarna de Commissie zich ertoe verbond “een strategie op te stellen voor de 
aanpak van de uitdagingen van plastic in de gehele waardeketen waarbij met de gehele levencyclus 
rekening wordt gehouden”.  
 
De Commissie heeft met de publicatie van haar ‘Plastic Strategy’ in 2017 bevestigd dat zij bijzondere 
aandacht wil schenken aan een nieuwe kunststoffeneconomie, waarbij bij het ontwerp en de 
productie van kunststoffen en kunststofvoorwerpen ten volle met hergebruik, reparatie en recycling 
rekening wordt gehouden en duurzamere materialen worden geproduceerd en gepromoot.  
De strategie bevat belangrijke verbintenissen om maatregelen te nemen op EU-niveau, met oog op 
2030. 
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2.1.2.1 Kunststofafval en –zwerfvuil terugdringen 
 
Europese wetgeving heeft in verscheidene lidstaten al 
geleid tot een sterke vermindering van het gebruik 
van kunststof wegwerpzakjes (EU richtlijn 
2015/720)15. 
Nieuwe plannen richten zich op andere 
kunststofvoorwerpen voor éénmalig gebruik 
(zogenaamde ‘Single use Plastics’ richtlijn16), 
microplastics en vistuig, die samen goed zijn voor 
meer dan 75% van het zwerfvuil op zee.  
 
Daarnaast zal ook gewerkt worden aan een duidelijk 
regelgevingskader voor kunststoffen met biologisch 
afbreekbare eigenschappen.  
 
 
De nieuwe Europese regels zullen zorgen voor de 
invoering van: 
 
― Een verbod op kunststof in bepaalde producten: wanneer alternatieven voorhanden en 
betaalbaar zijn, worden kunststofproducten voor eenmalig gebruik uit de markt geweerd. Het verbod 
zal van toepassing zijn op plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en 
ballonnenstokjes, die allemaal enkel nog van duurzamere materialen mogen worden gemaakt. 
Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik die van plastic zijn gemaakt zullen enkel nog op de markt 
zijn toegelaten als de doppen en deksels vastzitten aan het flesje. 
 
― Doelstellingen voor het terugschroeven van de consumptie: de lidstaten zullen het gebruik van 
plastic houders voor voedingsmiddelen en bekers moeten terugschroeven. Ze kunnen dit doen door 
nationale reductiedoelstellingen vast te stellen, alternatieve producten beschikbaar te maken in het 
verkooppunt of ervoor te zorgen dat kunststofproducten voor eenmalig gebruik niet gratis ter 
beschikking mogen worden gesteld. 
 
― Verplichtingen voor de producenten: de producenten zullen bijdragen aan de kosten van 
afvalbeheer en schoonmaak, maar ook van bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot houders 
voor voedingsmiddelen, pakjes en wikkels (bv. voor chips en snoep), drankverpakkingen en bekers, 
tabaksproducten met filters (bv. sigarettenpeuken), vochtige doekjes, ballonnen en lichte plastic 
draagtassen. De industrie zal ook worden gestimuleerd om minder vervuilende alternatieven voor 
deze producten te ontwikkelen. 
 
― Inzamelingsdoelstellingen: de lidstaten zullen verplicht worden om tegen 2025 90 % van de 
drankflessen uit plastic voor eenmalig gebruik in te zamelen, bijvoorbeeld middels 
statiegeldregelingen.  
 
― Etiketteringsvoorschriften: op bepaalde producten zal een duidelijk en gestandaardiseerd etiket 
moeten worden aangebracht dat aangeeft hoe men zich van het afval moet ontdoen, wat de 
negatieve milieugevolgen van het product zijn en of er kunststof in het product aanwezig is. Dit zal 
van toepassing zijn op maandverbanden, vochtige doekjes en ballonnen.  

                                                           
15 EU COM 2015/720. Directive of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Directive 94/62/EC as regards reducing the 
consumption of lightweight plastic carrier bags (Text with EEA relevance. 
16 EU COM/2018/340 final – 2018/0172. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the reduction of the impact of 
certain plastic products on the environment 

Figuur 7: Samenstelling van marien zwerfvuil gevonden 
op Europese stranden (in 2016, aandeel per item), 
gebaseerd op impactstudie van de Europese Commissie: 
SWD(2018)254. Bron: EP Research Service, 2019. 
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― Bewustmakingsmaatregelen: de lidstaten zullen worden verplicht om consumenten bewust te 
maken van enerzijds de negatieve gevolgen van zwerfvuil van kunststof voor eenmalig gebruik en 
vistuig en anderzijds de beschikbare systemen voor hergebruik en afvalbeheeropties voor al deze 
producten. 
 
Verder werkt de Commissie aan een restrictie voor het intentioneel toevoegen van microplastics 
aan producten onder de REACH-regelgeving. Het gaat om producten ruimer dan het gamma van 
cosmetica, verzorgingsproducten en detergenten waarvoor verschillende lidstaten inmiddels al 
maatregelen hebben genomen. In België verbond de sector zich er bijvoorbeeld toe om tegen 2019 
geen microplastics meer aan dergelijke producten toe te voegen. De Commissie viseert nu ook 
andere producten en sectoren, zoals verven, coatings, industriële reinigingsmiddelen etc. 
 
Voor vistuig, dat goed is voor 27 % van al het zwerfvuil op stranden, streeft de Commissie ernaar het 
bestaande beleidskader te voltooien met regelingen waarbij de producenten hun 
verantwoordelijkheid moeten opnemen voor vistuig dat kunststof bevat. Ze zullen verplicht zijn om 
de kosten te dekken van de betrokken afvalinzameling bij havenontvangstvoorzieningen en het 
vervoer en de verwerking ervan. Zij zullen ook de kosten dragen van bewustmakingsmaatregelen.  
 

2.1.2.2 De rendabiliteit en kwaliteit van kunststofrecyclage verbeteren 
 
De Commissie wil ook dat er doorheen de keten intensiever wordt samengewerkt om: 
― het ontwerp te verbeteren en innovatie te stimuleren met het oog op gemakkelijker te recycleren 
kunststofvoorwerpen en –verpakkingen; 
― de gescheiden inzameling van kunststofafval uit te breiden en te verbeteren met het oog op 
hoogwaardige recyclage; 
― de sorteer- en recyclagecapaciteit in de EU te vergroten en te moderniseren; 
― levensvatbare markten voor gerecycleerde kunststoffen tot stand te brengen 
 

2.1.2.3 Innovatie en investeringen in circulaire oplossingen stimuleren 
 
De doelstellingen van de Europese ‘Plastic Strategy’ kunnen alleen worden verwezenlijkt als fors in 
infrastructuur en innovatie wordt geïnvesteerd17. Daarom wil de Commissie een gunstig kader voor 
investeringen en innovatie in het leven roepen. Innovatieve oplossingen op het gebied van 
geavanceerd sorteren, chemische recyclage en het ontwerp van kunststoffen kunnen helpen om 
beter te sorteren en te recycleren. Nieuwe materialen en benaderingen (zoals circulaire 
bedrijfsmodellen, retourlogistiek e.d.) helpen kunststofafval bij de bron beperken en creëren 
tegelijkertijd extra economische, sociale en/of milieuvoordelen. 
 
Horizon 2020 heeft tot dusver meer dan 250 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek dat 
rechtstreeks relevant is voor de strategie. Verder ondersteunt de EU ook interregionale 
partnerschappen voor innovatieprojecten met betrekking tot kunststoffen. In de aanloop naar 2020 
zal nog eens 100 miljoen euro worden besteed voor de financiering van enkele prioritaire 
maatregelen, zoals de ontwikkeling van slimmere en beter recycleerbare kunststofmaterialen, de 
verbetering van recyclageprocessen en de opsporing en verwijdering van gevaarlijke stoffen en 
contaminanten uit gerecycleerde kunststoffen. De Commissie wil tenslotte een strategische agenda 
voor onderzoek en innovatie op het gebied van kunststoffen ontwikkelen voor de financiering van 
onderzoek en innovatie na 2020. 
 

                                                           
17 Er wordt geschat dat alleen voor de doelstellingen op het gebied van kunststofrecyclage 8,4 à 16,6 miljard euro moet worden geïnvesteerd. 
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Maar het is ook de bedoeling dat nationale en regionale autoriteiten, de lokale besturen en de 
burgers gemobiliseerd worden. En tenslotte moeten er internationaal verbintenissen worden 
aangegaan om ook buiten de grenzen van Europa voor verandering te zorgen.  
 

De Europese ‘Plastic Strategy’: een visie voor Europa's nieuwe kunststofeconomie 
 
“Een slimme, innovatieve en duurzame kunststofindustrie waar ontwerp en productie ten volle inspelen op hergebruik, reparatie 
en recyclage, levert groei en banen in Europa op, reduceert de uitstoot van broeikasgassen in de EU en maakt Europa minder 
afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen. 
 

− Kunststoffen en producten die kunststoffen bevatten, worden ontworpen met het oog op meer duurzaamheid, hergebruik en 
hoogwaardige recyclage. Uiterlijk 2030 moeten alle in de EU in de handel gebrachte kunststofverpakkingen hergebruikt of kosteneffectief 
gerecycleerd kunnen worden.  

− Dankzij veranderingen op het gebied van productie en ontwerp kan voor alle belangrijke toepassingen meer kunststof worden 
gerecycleerd. Uiterlijk 2030 wordt meer dan de helft van het in Europa geproduceerde kunststofafval gerecycleerd. Heel veel 
kunststofafval wordt gescheiden ingezameld. Er worden evenveel kunststofverpakkingen gerecycleerd dan verpakkingen uit andere 
materialen. 

− De capaciteit in de EU om kunststoffen te recycleren wordt aanzienlijk vergroot en gemoderniseerd. Uiterlijk 2030 wordt de sorteer- en 
recyclagecapaciteit verviervoudigd vergeleken met 2015, wat 200 000 nieuwe banen oplevert gespreid over heel Europa18.  

− Dankzij een betere gescheiden inzameling en investeringen in innovatie, knowhow en capaciteitsvergroting is de uitvoer van slecht 
gesorteerde kunststoffen geleidelijk stopgezet. Gerecycleerde kunststoffen zijn uitgegroeid tot steeds waardevollere grondstoffen voor 
de industrie in binnen- en buitenland. 

− De kunststofwaardeketen is veel sterker geïntegreerd en de chemische industrie werkt nauw met kunststofrecyclers samen bij de 
zoektocht naar ruimere en hoogwaardigere toepassingen voor hun productie. Stoffen die de recyclageprocessen belemmeren, zijn 
vervangen of geleidelijk afgevoerd. 

− Er is met succes een markt voor gerecycleerde en innovatieve kunststoffen tot stand gebracht met duidelijke groeiperspectieven 
naarmate meer producten gerecycleerd materiaal bevatten. De vraag naar gerecycleerde kunststoffen is in Europa verviervoudigd en 
zorgt voor stabiele inkomsten voor de recyclagesector en werkzekerheid voor het groeiend aantal werknemers in die sector.  

− Dankzij meer recyclage van kunststoffen wordt Europa minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot 
van CO2 overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. 

− Er worden innovatieve materialen en alternatieve grondstoffen voor de productie van kunststoffen ontwikkeld en gebruikt, wanneer 
duidelijk blijkt dat ze duurzamer zijn vergeleken met de niet-hernieuwbare alternatieven. Hierdoor worden de inspanningen op het gebied 
van decarbonisatie ondersteund en ontstaan extra groeikansen. 

− Europa speelt nog steeds een leidende rol op het gebied van apparatuur en technologieën voor sorteren en recycleren. De uitvoer stijgt 
naarmate de wereldwijde vraag naar duurzamere methoden om kunststofafval te verwerken toeneemt. 

In Europa stimuleren burgers, overheden en het bedrijfsleven duurzamere en veiligere consumptie- en productiepatronen voor 
kunststoffen. Het resultaat is een vruchtbare voedingsbodem voor sociale innovatie en ondernemerschap, wat alle Europeanen 
een rijkdom aan kansen biedt. 
 

− De productie van kunststofafval wordt losgekoppeld van de groei. De burgers zien in dat afval moet worden voorkomen en ze laten zich 
bij hun keuzen door dit inzicht leiden. De consumenten zijn belangrijke actoren: ze worden met prikkels gestimuleerd, over belangrijke 
voordelen voorgelicht en zo in staat gesteld actief aan de omschakeling bij te dragen. Dankzij een beter ontwerp, nieuwe bedrijfsmodellen 
en innovatieve producten ontstaan duurzamere consumptiepatronen. 

− Veel ondernemers grijpen de drastischere maatregelen om kunststofafval te voorkomen aan als een kans voor hun bedrijf. Er worden 
steeds meer nieuwe bedrijven opgericht die circulaire oplossingen bieden (bijvoorbeeld retourlogistiek voor verpakkingen of alternatieven 
voor wegwerpkunststoffen), en deze bedrijven profiteren van de digitalisering. 

− Er komen veel minder kunststoffen in het milieu terecht. Dankzij doeltreffende systemen voor de inzameling van afval, een daling van de 
afvalproductie en een betere voorlichting van de consument wordt zwerfafval voorkomen en afval op passende wijze behandeld. Er is 
aanzienlijk minder zwerfvuil op zee dat afkomstig is van bronnen op zee (bijvoorbeeld schepen, visserij en aquacultuur). Schonere 
stranden en zeeën stimuleren activiteiten zoals toerisme en visserij en behoeden kwetsbare ecosystemen. Alle grote Europese steden zijn 
veel schoner. 

− Er worden innovatieve oplossingen ontwikkeld om te voorkomen dat microplastics in zee terechtkomen. Er is meer inzicht in de herkomst, 
de reisroutes en de gevolgen voor de gezondheid van de mens van microplastics en het bedrijfsleven en de overheid werken samen om 
te voorkomen dat microplastics in onze oceanen, onze lucht, ons drinkwater en ons voedsel terechtkomen. 

− De EU speelt een leidende rol in een wereldwijde dynamiek waarbij landen zich ertoe verbinden en samenwerken om de vervuiling van 
de oceanen door kunststoffen een halt toe te roepen en maatregelen nemen om de strijd aan te gaan tegen in de oceanen opgehoopte 
kunststoffen. Beste praktijken worden op grote schaal verspreid, de wetenschappelijke kennis neemt toe, burgers mobiliseren zich en 
wetenschappers en innovatoren ontwikkelen wereldwijd toepasbare oplossingen.” 

                                                           
18 Dit betekent dat ongeveer 500 nieuwe sorteer- en recyclage-installaties zullen worden gebouwd (bron: Plastics Recyclers Europe). 
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2.2 VLAAMSE BELEIDSCONTEXT 

2.2.1 Visie 2050  

‘Visie 2050’ is de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering voor een sterk, sociaal, open, 
veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, 
innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.  
 
Om deze toekomstvisie te verwezenlijken, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten 
die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren:  
- Transitie circulaire economie, om beter om te springen met grondstoffen en materialen 
- Transitie mobiliteit, om het vervoer vlotter, veiliger en milieuvriendelijker te maken 
- Industrie 4.0, voor nieuwe technologieën en concepten in de industrie, vooral via doorgedreven 
digitalisering 
- Energietransitie, voor een koolstofarm, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem 
- Slim wonen en leven, voor een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven 
- Samen leven in 2050, om jongeren kansen en ouderen levenskwaliteit te bieden 
- Transitie levenslang leren, om via onderwijs en opleidingen talenten en competenties te 
ontwikkelen  
 
Hiermee kiest Vlaanderen om volop in te zetten op het sluiten van materialenkringlopen door 
efficiënt en slim materiaalgebruik, nieuwe bedrijfsmodellen zoals de deeleconomie en product-
dienstcombinaties, digitalisering en procesoptimalisatie, levensloopverlenging etc. Gesteund door 
een innovatieve, milieuvriendelijke industrie die mee helpt zoeken naar oplossingen voor een 
circulaire economie en betere samenleving. 
 
Om die transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen succesvol door te zetten, gaan sinds 1 
januari 2017 de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en 
Agenda 2020) samen verder onder de noemer ‘Vlaanderen Circulair’, ondergebracht bij de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).  
 
Voor de volledigheid worden hieronder de relevante alinea’s uit de Visie 2050 integraal 
weergegeven: 
 
“In de circulaire economie gaan we efficiënter om met grondstoffen, materialen, energie, water,  
ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden zo veel mogelijk 
hergebruikt.  
We maken een onderscheid tussen biologische materialen, die ontworpen zijn om veilig terug te 
stromen naar de biosfeer, en technische (niet-biologische) materialen, die zo zijn ontworpen en 
vermarkt dat ze op een kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. We spelen 
een internationale koplopersrol in het inzamelen, sorteren en recycleren van afval en het sluiten van 
materiaalkringlopen. Daardoor heeft Vlaanderen een voorsprong bij de omslag naar een circulaire 
economie en kan zo mee het speelveld bepalen. Het huidige, sterk uitgebouwde en 
hoogtechnologische industrieel netwerk en een sterke recyclagecluster bieden daartoe alle kansen. 
Door in te zetten op lokale productie, nieuwe business modellen en het zo veel als mogelijk vervangen 
van primaire grondstoffen door materialen die in Vlaanderen beschikbaar zijn, kan de circulaire 
economie Vlaanderen meer flexibel maken en daardoor ook beter bestand tegen disrupties in de 
wereldeconomie. Hier zien we ook sterke linken met de transitie ‘Industrie 4.0’ waardoor we 
maximaal gebruik kunnen maken van technologische innovaties en concepten. Een nauwe 
samenwerking tussen deze transities zal een diepgaande en langetermijnimpact hebben. 
We kunnen een duurzame circulaire economie pas realiseren als we ook hernieuwbare hulpbronnen 
gebruiken, zoals biomassa. Daarom zetten we in op het uitbouwen van de Vlaamse economie tot een 
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competitieve bio-economie die biomassa duurzaam produceert en biomassa(rest)stromen 
(her)gebruikt voor voeding, veevoeder, materialen, producten en energie. 
De circulaire economie brengt nieuwe innovatiekansen met zich mee, onder meer in het 
productontwerp, de maakindustrie, de dienstverlening en de businessmodellen, maar ook in de 
landbouw en voeding en de waterintensieve sectoren. Het biedt veel kansen voor ondernemers door 
meer ketensamenwerking, minder grondstoffenverbruik en afval, toegang tot nieuwe grondstoffen 
uit afval en het internationaal valoriseren van Vlaamse expertise. Maar de circulaire economie 
versterkt ook het sociaal en ruimtelijk weefsel. Lokale productie op maat, deelinitiatieven en 
ruimtelijke verwevenheid van werken, wonen en ontspanning zijn slechts een paar voorbeelden van 
hoe Vlaanderen ook sociaal sterker wordt binnen Europa door in te zetten op de circulaire economie. 
Omwille daarvan zijn er sterke linken te maken met de transitieprioriteit ‘Industrie 4.0’.  
 
Een circulaire economie omvat ook het circulaire gebruik van grondstoffen voor energieopwekking en 
dus een overgang naar steeds meer gebruik van hernieuwbare energie. De circulaire economie is dus 
ook nauw verbonden met de energietransitie. Bij de uitwerking van die transitieprioriteit wordt 
daarom nauw samengewerkt met de transitieprioriteiten rond energie en industrie 4.0.” 
 

2.2.2 Vlaamse regeerakkoord 

Conform het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 willen we met dit plan toewerken naar een 
innovatieve kunststofkringloopeconomie. We zetten daarvoor verder in op afvalpreventie, ecodesign 
(ook via overheidsaanbestedingen), hergebruik, sorteren, recycleren en recupereren van 
kunststoffen. We investeren in het uitwerken van een excellente kennisbasis rond kunststoffen. En 
om ons beleid slagkrachtig vorm te geven, betrekken we overheden en bedrijven nauw bij de 
uitwerking van dat beleid. 
 

2.2.3 Kunststoffen in bestaande OVAM-plannen om materiaalkringlopen beter te sluiten 

2.2.3.1 Uitvoeringsplan huishoudelijk  afval en gelijkaardig bedrijfsafval (sinds 2016) 
 
Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval legt de basis om het Vlaamse 
materialenbeleid te vertalen naar het lokale niveau.  
Dit uitvoeringsplan bevat doelstellingen en acties om producten meer te hergebruiken, materialen in 
de kringloop te houden, de hoeveelheid restafval die verbrand of gestort wordt af te bouwen, de 
verwerkingscapaciteit van afval af te stemmen op het beschikbare aanbod, en door zwerfvuil aan te 
pakken. Veel van deze acties hebben een impact op de kunststofketen, en er wordt ook een specifiek 
hoofdstuk aan kunststoffen besteed. 
 

2.2.3.2 Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen (sinds 2015) 
 
Dit actieplan biedt een richtinggevend kader voor het duurzaam en efficiënt inzetten van 
biomassastromen en -reststromen (hout, gft, groenafval, organisch bedrijfsafval,...). De preventie van 
voedselverliezen en biomassareststromen, de selectieve inzameling en het duurzame beheer van 
biomassa(rest)stromen staan hierbij centraal. Belangrijk is de associatie met de ontwikkeling van 
biodegradeerbare en composteerbare kunststoffen. Het Actieplan Duurzaam beheer van 
biomassa(rest)stromen zet het zuiverhouden van de organische (rest)stromen voorop. Anderzijds 
bevat het plan wel indicaties voor kansen voor dergelijke afbreekbare materialen, bv. voor het 
vervangen van niet-composteerbare kunststoffen in de landbouw. 
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2.2.3.3 Verpakkingsbeleid 2.0 (sinds 2018) 
 
In juni 2018 keurde de Vlaamse regering de basisprincipes van een nieuw verpakkingenbeleid 
(Verpakkingsbeleid 2.0) goed. Het gaat om een integraal verpakkingsbeleid dat vertrekt van de 
materialenhiërarchie en het principe ‘de vervuiler betaalt’, zoals vastgelegd in het Vlaamse 
Materialendecreet. 
 
Verpakkingen vervullen een belangrijke rol in onze maatschappij voor de bescherming van diverse 
goederen tijdens transport, opslag en bewaring. Ze helpen zo om goederen langer en beter te 
bewaren en vermijden beschadiging en voedselverlies. Anderzijds stellen we vast dat overbodige 
verpakkingen, de aard en samenstelling van sommige verpakkingen en slechte afvalpraktijken leiden 
tot een belangrijke milieu-impact.  
Een slim verpakkingenbeleid is dan ook gericht op een maximaal functioneel gebruik van 
verpakkingen met minimale milieu-impact.  
 
Aangezien bijna één vijfde van de kunststoffen in België ingezet wordt in verpakkingen, ligt er in het 
verpakkingsbeleid van de Vlaamse regering een evident accent op kunststofverpakkingen. 
 

2.2.3.4 Preventieprogramma Materiaal bewust bouwen (sinds 2015) 
 
Bouwactiviteiten hebben een grote impact op het milieu. Volgens UNEP zijn ze wereldwijd 
verantwoordelijk voor bijna 40% van het energieverbruik en de helft van het globale 
grondstoffenverbruik19. Dat we voor de grote uitdaging staan om ons grondstoffenverbruik te 
rationaliseren, geldt dus ook voor de bouwsector. 
Daarom maakte de OVAM het beleidsprogramma 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen'. 
 
Met een besteding van 3.463,6 miljoen euro aan kunststoffen voor de Vlaamse bouwsector (d.i. ruim 
20% van totale Vlaamse consumptie aan kunststoffen)20, en een hoge inzet van in België 
geproduceerde kunststoffen in bouwproducten (bijna 40%), zijn kunststoffen een belangrijke 
materiaalstroom in de bouw, waar we toegang tot hebben via ons eigen Vlaams/Belgische beleid. 
 

2.2.3.5 Green Deals (sinds 2017) 
 
De Green Deal is een vrij recent instrument dat meestal een complexe problematiek behandelt, vaak 
samen met vele andere partijen. Het is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de 
Vlaamse overheid die de weg moet vrijmaken, zorgt voor een versnelling of als hefboom dient voor 
innovatieve initiatieven. De rol van de overheid kan ruim ingevuld worden, maar is vooral faciliterend 
en ondersteunend. Het kader van een Green Deal creëert ‘experimenteerruimte’ of ‘regelluwe 
zones’. Zo kan bijvoorbeeld ruimte geboden worden aan de soms moeilijke startfase van een 
innovatief project. Of op deze wijze kan een doorbraak of verandering op systeemniveau worden 
bereikt.  
 
Vlaanderen Circulair startte in 2017 i.s.m. The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu, een Green Deal 
op rond circulair aankopen, waar onder meer aandacht geschonken werd aan de vraag naar 
herbruikbare alternatieven, product-dienstsystemen, biogebaseerde en gerecycleerde materialen21. 
In 2019 werd het startschot gegeven voor een Vlaamse Green Deal Circulair Bouwen en een nieuwe 
green deal in samenwerking met de distributiesector. 

                                                           
19 Uit het United Nations Environment Programme (2004) 
20 Data uit 2010 
21 Meer info: https://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen 
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2.2.3.6 Vlaams & Federaal Actieplan Marien Zwerfvuil (sinds 2017) 
 
Op 5 oktober 2016 werd in het Vlaams Parlement unaniem resolutie 866 (van 18 juli 2016) 
aangenomen, waarbij aan de Vlaamse Regering werd gevraagd om “een integraal actieplan te 
ontwikkelen met Vlaamse doelstellingen op korte, middellange en lange termijn met het oog op het 
reduceren van plasticvervuiling waarbij kennisverwerving, sensibilisering en actie op het terrein 
centraal staan”.  
 
In navolging van deze resolutie werd een integraal actieplan opgemaakt dat een overzicht biedt van 
mogelijke maatregelen, gericht op al de verschillende betrokken actoren, om de instroom van 
zwerfvuil naar het mariene milieu op een effectieve manier aan te pakken. Een deel van de 
maatregelen krijgt een operationele uitrol binnen dit kunststoffenplan. 
 
Daarbij moet er toch ook rekening gehouden worden met de verschillende – en soms overlappende – 
bevoegdheden op regionaal en federaal niveau, en met de initiatieven die momenteel op diverse 
internationale fora genomen worden (EU en VN). De OVAM werkt daarom intussen al geruime tijd 
nauw samen met de collega's van de FOD Leefmilieu (dienst Marien Milieu). Ook zij hebben, in 
opdracht van de Staatssecretaris voor de Noordzee, een federaal actieplan marien zwerfvuil 
uitgewerkt.  
Niettegenstaande een aantal bevoegdheden gekoppeld aan het vermijden van marien zwerfvuil 
exclusief tot het federale (o.a. marien en maritiem beleid, productnormering microplastics, 
monitoring op zee en stranden) of gewestelijke (afvalbeleid, preventie zwerfvuil, 
havenontvangstinstallaties voor scheepsafval, drijfvuil in waterlopen, waterzuivering, onderwijs) 
niveau behoren, is het even duidelijk dat een aantal bevoegdheden elkaar overlappen of op zijn 
minst nauw aanvullen.  
Daarom is er overleg tussen de nationale en Vlaamse werkgroep, zodat de voortgang van de 
maatregelen op beide beleidsniveaus optimaal op elkaar worden afgestemd. 
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3 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 

De noodzaak en urgentie om kunststoffen een meer circulair bestaan te geven is maatschappelijk 
sterk doordrongen. Verschillende consumenten- en burgerorganisaties, ngo’s, lokale besturen zetten 
hun schouders onder acties om de ‘plastic soup’ aan te pakken en een transitie richting een meer 
duurzame samenleving op gang te trappen.  
 
Ook bedrijven en sectorfederaties komen met individuele plannen en doelstellingen voor de 
kunststoffen binnen hun eigen activiteit.  
 
Europese sectorfederaties zoals Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe, de European Carpet 
and Rug Association (ECRA), de Polyolefin Circularity Platform (PCEP Europe), European Plastics 
Converters (EuPC) en VinylPlus hebben vrijwillige engagementen opgesteld voor de transitie richting 
een circulaire economie. Hun doel is 50 procent kunststofrecycling in 2040. Voor verpakkingen moet 
dat zelfs 70 procent zijn. 
PlasticsEurope heeft daarnaast 'Plastics 2030' gepubliceerd, een eigen vrijwillig initiatief voor meer 
circulariteit en grondstoffenefficiëntie. Het doel is hier ambitieuzer: 100 procent hergebruik, recycling 
of herwinning in 2040. Dat geldt voor alle kunststof verpakkingen in de EU28, Noorwegen en 
Zwitserland. Tussendoelstelling is 60 procent hergebruik en recycling van kunststof verpakkingen in 
2030. 
 
Ook diverse individuele bedrijven pakken uit met gelijksoortige engagementen voor de nabije 
toekomst. Met deze eigen plannen laat de sector zien dat zij mee het initiatief willen nemen richting 
een circulaire kunststofketen. 
 
Er kan gesteld worden dat ‘The New Plastics Economy’ van de Ellen Mac Arthur Foundation in 2015 
die ‘call-for-action’ in versnelling heeft gebracht. Vlaanderen heeft een operationele voet in deze 
‘New Plastics Economy Initiative’ via Vlaanderen Circulair, en volgt de innovatieve challenges die 
daarbinnen gelanceerd worden mee op.  
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4 ACTIEPLAN KUNSTSTOFFEN 

Het kunststoffenplan moet gezien worden in relatie tot uitvoeringsplannen, preventieprogramma’s 
of plannen gesteund door de Minister/Vlaamse regering zoals: 
– ‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig Bedrijfsafval 2016-2022’ 
– ‘Actieplan duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020’ 
– ‘Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 2014-2020’ 
– ‘Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil’ 
– ‘Vlaams verpakkingseleid 2.0’ 
 
Overlap met bestaande plannen wordt zichtbaar gemaakt door betreffende acties opgenomen in 
andere plannen te omlijsten. Nieuwe acties die binnen het Kunststoffenplan worden geïnitieerd 
staan in het vet. 
 

4.1 MINDER EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN KUNSTSTOFFEN 

Aan de ene kant worden kunststoffen geprezen om hun voordelen tijdens de gebruiksfase. Ze dragen 
bij aan comfort, veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en energie-efficiëntie. Dit heeft er voor gezorgd 
dat het gebruik van kunststoffen de afgelopen decennia exponentieel toenam. 
 
De voordelen die kunststoffen hebben tijdens de gebruiksfase, blijken vaak een circulaire benadering 
in de weg te staan. Denk bijvoorbeeld aan: 

- de grote diversiteit aan polymeren en kunststoffen; 
- het veelvoud aan additieven die toegevoegd worden om kunststoffen de gewenste 

eigenschappen te geven; 
- het streven naar lichtgewicht toepassingen die een minder lange levensduur kennen; 
- ideaal gebruik voor éénmalige toepassingen, die een hoog risico hebben om als zwerfvuil te 

eindigen; 
- de lage kostprijs, wat het een heel concurrentieel materiaal maakt; 
- ... 

 
Terwijl kunststofproducten in de gebruiksfase dus veel voordelen bieden, zien we een ander beeld na 
de gebruiksfase. Hierdoor is het gebruik van kunststoffen onder vuur komen te liggen. Het signaal is 
duidelijk: het gaat niet meer op om kunststoffen enkel te produceren en te gebruiken met het oog op 
de voordelen die ze hebben tijdens de gebruiksfase. 
 
Willen we het probleem meer fundamenteel aanpakken en écht streven naar een circulaire 
kunststofketen, dan moeten we onze huidige consumptie- en productiepatronen aanpassen. 
We moeten gaan naar een slimme, innovatieve en duurzame kunststofindustrie waar ontwerp en 
productie ten volle inspelen op hergebruik, reparatie en hoogwaardige recyclage. 
 

4.1.1 Voldoen aan onze maatschappelijke behoeften met minder kunststoffen  

 
Door in eerste instantie te ‘consuminderen’ en te kiezen voor hergebruik, hoeven we minder en 
minder snel kunststoffen weg te werpen. Steeds meer consumenten willen afval voorkomen en 
willen dit ook kunnen doortrekken naar hun consumptiekeuzes.  
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Ondernemers moeten nog meer de kans grijpen om na te denken over circulaire oplossingen om 
(kunststof)afval te voorkomen of om op die manier hun kunststoffen langer in de keten te houden. Er 
wordt bijvoorbeeld geschat dat 95% van de waarde van kunststofverpakkingsmateriaal, verloren gaat 
na éénmalig gebruik. Wereldwijd komt dit neer op zo’n 70 à 105 miljard euro22. Niet alleen 
verpakkingen, maar nog andere kunststofvoorwerpen doorlopen een korte cyclus, waarvan de 
waarde op korte tijd verloren gaat.  
Bedrijfsmodellen die inzetten op hergebruik, levensduurverlenging, digitalisering en ontwerp voor 
demontage en recyclage leiden tot minder productie en het verkopen van diensten in plaats van 
producten. Daarom komt het erop aan om als bedrijf op een andere manier waarde te creëren. 
Daarbij is een ‘one fits all’ aanpak vrijwel onbestaande. Daarom willen wij elke sector ondersteunen 
voor het ontwikkelen van een eigen aanpak. 
 
 

 
Niet alleen moeten we kunststoffen langer in de keten trachten te houden, we moeten ook 
voetafdruk van de keten zelf verlagen.  
 
Tabel 2: Het principe van een circulaire keten bestaat niet alleen uit het sluiten van kringlopen. Bron: Utrecht Sustainability 
Institute. 

 Vraag Doel Middel 
“Slowing the 
loop” 

Hoe gaan onze 
voorwerpen en 
materialen zo lang 
mogelijk mee? 

Voorkomen 
dat je iets 
nieuws nodig 
hebt 

Ecodesign (bv. modulair ontwerp, multi-
functionaliteit, lange levensduur) 
Circulaire verdienmodellen (bv. product 
als dienst) 

“Narrowing 
the loop” 

Hoe gebruiken we 
minder grondstoffen 
voor onze voorwerpen 
en materialen? 

Productie en 
gebruik 
efficiënter 
maken 

Aanpassen ontwerp, productieproces 
en logistiek op beperkt 
grondstoffengebruik 

“Closing the 
loop” 

Hoe kunnen we 
afgedankte 
voorwerpen en 
materialen opnieuw 
gebruiken? 

Afvalstoffen 
terug in 
omloop 
brengen 

Gescheiden afvalinzameling, recyclage, 
hergebruik van componenten 

                                                           
22 Uit ‘The New Plastics Economy – Rethinking the future of plastics’, World Economic Forum, EllenMacArthurFoundation and McKinsey & Company (2016). 

Figuur 8: Vijf circulaire bedrijfsmodellen. Bron: Vlaanderen Circulair (2019) 
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Nieuwe materialen, zoals bijvoorbeeld biogebaseerde en/of biodegradeerbare 
kunststoffen, bieden opportuniteiten. Bij de ontwikkeling van dergelijke 
nieuwe kunststoffen komen immers nieuwe eigenschappen boven die een 
circulaire oplossing kunnen bieden. Of blijkt dat zij kunnen bijdragen aan 
minder uitstoot van CO2. Vlaanderen heeft goede en actieve 
onderzoeksinstellingen in het domein van de biogebaseerde economie, en 
heeft bovendien de opportuniteit één van de weinige Europese pilot plants op 
zijn grondgebied te hebben (Bio Base Europe Pilot Plant).  
 
Tegelijk kunnen er ook nadelen zijn aan het gebruik ervan, wanneer een brede 
toepassing ervan leidt tot een onverantwoorde druk op het voedsel- en 
ecosysteem. Om dit te voorkomen, is meer onderzoek vereist naar de 
productie en toepassing van biogebaseerde en/of biodegradeerbare 
kunststoffen. Ook wat de effecten zijn op recyclage23 verdient meer 
opheldering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is daarom belangrijk dat we blijven inzetten op het ontwikkelen van circulariteitsindicatoren, 
zodat we ook aspecten als o.a. dematerialisatie, grondstoffenefficiëntie, hergebruik, 
levensduurverlenging, procesoptimalisatie, korte ketenproductie etc. mee kunnen beoordelen.  
Een dergelijke toets aan ‘circulariteit’ kan ons helpen in het formuleren van guidelines voor 
ecodesign. We maken daarbij een onderscheid tussen ‘fast moving goods’ en ‘slow moving goods’.  
 
 
Lopende acties 
 
In kader van het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval ondernemen 
we reeds volgende acties: 
- we voeren verder sensibiliseringsacties over zowel milieuverantwoorde consumptie als over 
afvalpreventie bij burgers en bedrijven; 

                                                           
23 Dit is zowel materiaal- als organische recyclage. 

Figuur 10: Biomassa als grondstof voor de industrie, cascade van waardebehoud. Bron: Vlaanderen Circulair  

Figuur 9: Brochure van Flanders 
Investment & Trade (FIT) zet de 
Vlaamse troeven in biogebaseerde 
economie op internationale kaart 
(2016) 
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- we begeleiden organisatoren van grote en kleine evenementen verder in het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk door doordacht gebruik van cateringmaterialen. Daarbij worden herbruikbare 
cateringartikelen zoveel mogelijk gepromoot. Via een wijziging in het VLAREMA is het vanaf 1 januari 
2020 verboden om drank te serveren in verpakkingen voor eenmalig gebruik, tenzij de 
eventorganisator een systeem opzet dat garandeert dat minstens 90% van deze verpakkingen op het 
event gescheiden worden ingezameld. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit opgetrokken naar 95%. Het 
betreft zowel wegwerpbekers waarin drank wordt geserveerd, als drankflessen, drankkartons en 
blikjes; 
- we wijzen overheidsdiensten en lokale besturen eveneens op hun voorbeeldrol, door het verbruik 
van wegwerpproducten voor eigen werking aan banden te leggen via een gebruiksverbod in 
VLAREMA en enkel nog herbruikbare cateringartikelen te promoten. Zo is het vanaf 1 januari 2020 
verboden om drank te serveren in wegwerpbekers of –cateringmateriaal, vanaf 1 januari 2022 wordt 
dit uitgebreid tot het serveren van bereide voedingsmiddelen in wegwerpcateringmateriaal; 
- we zorgen voor ketensamenwerking via een collectief plan voor luiers en incontinentiemateriaal, 
die de kansen en belemmeringen onderzoekt van nieuwe concepten voor herbruikbare luiers, alsook 
voor het sluiten van de materiaalketen van wegwerpluiers en incontinentiemateriaal; 
 
 
In dit kunststoffenplan willen we verder bekijken welke aanpak we kunnen hanteren bij ‘on the go’ 
consumptie.  
En we implementeren bijkomende maatregelen om het verbruik van bepaalde wegwerpvoorwerpen 
en –verpakkingen te reduceren. 
 
Actie 1. We implementeren de Europese ‘Single Use Plastics’-richtlijn (officiële naam ntb) in 
samenspraak met de andere gewesten en de federale overheidsdienst. We nemen specifieke 
maatregelen voor de kunststofproducten onderhevig aan de SUP-richtlijn, zijnde 
voedselrecipiënten voor fastfood, drankbekers en -verpakkingen, wattenstaafjes, bestek, borden, 
rietjes, roerstaafjes voor dranken, ballonnen en -stokken, hygiëneproducten, vochtige doekjes, 
tabaksfilters en –producten, zakjes en wikkels. 
Trekker: OVAM  
Betrokkenen: FOD Leefmilieu, de andere bevoegde gewestelijke partijen, Essencia 
Timing: 2019-2022 
 
Actie 2: We implementeren een verbod op het gebruik van gratis lichte plastic draagtassen in de 
detailhandel in Vlaanderen via het VLAREMA. Hierdoor dragen wij bij aan de Europese doelstelling 
om het verbruik van lichte plastic draagtassen in België te doen dalen, tot maximaal 90 zakjes per 
inwoner in 2019 en 40 zakjes per inwoner in 2025. We kijken in overleg met de actoren of er ook 
meer ecologische alternatieven kunnen worden gevonden voor de zakken die niet onder het 
bestaande gebruiksverbod vallen. Na twee jaar zal de impact van dit verbod worden geëvalueerd. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: FostPlus, COMEOS, IVC, de distributiesector, Unizo 
Timing: 2019-2021 
 
Dit sluit niet uit dat wegwerpvoorwerpen, of –verpakkingen ook voordelen kunnen bieden. Zo 
hebben verpakkingen bijv. een nuttige functie in het beschermen van producten tegen schade of 
bederf. De vermeden milieuschade van voedsel- of productverlies door het gebruik van een 
verpakking, kan daarbij groter zijn dan de milieuschade veroorzaakt door de verpakking zelf24. Het 

                                                           
24 Uit het OVAM-rapport ‘Voedselverlies en verpakkingen’ (2015) 
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gaat er eerder om na te gaan waar we het kunnen stellen met minder, en hoe hergebruik een 
duurzaam materiaal als kunststof langer in de keten kan houden. 
 
Actie 3. We bevorderen hergebruik en distributiemethoden die leiden tot minder verbruik van 
verpakkingen (incl. e-commerce). Dit wordt geconcretiseerd in de preventieplannen die 
driejaarlijks moeten ingediend worden bij de Interregionale Verpakkingscommissie en een Green 
deal voor de distributiesector. Daarin bekijken we hoe producten anders in de markt geplaatst 
kunnen worden, om zo het verbruik van verpakkingen te verminderen. We bekijken binnen de 
Green deal welke veranderingen dit vergt voor winkelinrichtingen en –concepten. 
Trekker: IVC (voor de preventieplannen), OVAM (voor de Green Deal) 
Betrokkenen: FostPlus, VIL, Valipac, COMEOS, Fevia 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 4: We nemen actief deel aan de werkgroep voor het initiatief van de verpakkingssector in het 
ontwikkelen van een roadmap ‘voedingsverpakking van de toekomst’, die concrete innovatieve 
projecten voor milieuvriendelijke verpakkingen moet uitwerken.  
Trekker: Pack4Food, Flanders’ Food, VIL, Sens-NET 
Betrokkenen: OVAM, verpakkingsindustrie (= netwerk Roadmap 2030) 
Timing: 2019-2021 
 
Verder blijven we inzetten op ecodesign voor producten die kunststoffen bevatten. 
 
Actie 5: We zetten verder in op het ontwikkelen van circulariteitsindicatoren en een 
‘circulariteitstoets’ waaraan producten getoetst kunnen worden vooraleer ze op de markt komen. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: Steunpunt voor Circulaire Economie, Vlaamse speerpuntclusters 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 6: We verduidelijken de rol van nieuwe materialen in een circulaire economie. Biogebaseerde 
en biodegradeerbare plastics worden daarbij beschouwd als een onderzoeksprioriteit.  
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: IWG Bio-economie, Vlaco, Essencia, CINBios 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 7: We blijven wegen op het internationaal ecodesign-beleid voor EEA en automotive 
producten. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
 

4.1.2 Voorkomen dat kunststoffen in het milieu terechtkomen 

 
Niemand weet exact hoeveel kunststof(afval) in ons milieu terechtkomt. Maar algemeen wordt 
aangenomen dat wereldwijd elk jaar ongeveer 8 miljoen ton kunststof in onze oceanen bijkomt. Er 
wordt gevreesd dat in 2025 maar liefst 150 miljoen ton afval (incl. kunststof) in de oceanen drijft, en 
dat tegen 2050 in gewicht meer kunststof dan vis in onze oceanen te vinden is25. 
 
In de eerste plaats moet voorkomen worden dat mensen dingen in het milieu achterlaten. En het 
zwerfvuil dat ontstaat, moet zo snel mogelijk worden opgeruimd.  

                                                           
25 Uit ‘The New Plastics Economy Initiative’, Ellen Mac Arthur Foundation (2015) 
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Bij allebei blijven sensibilisering, onderwijs, aandacht en mogelijkheden bieden om afval in te 
zamelen en te sorteren, en handhaving essentieel.  
 
Lopende acties 
 
De Mooimakers zetten daarom hun acties verder, en waar mogelijk wordt de inzet verhoogd. 
Zo worden zwerfvuilovereenkomsten afgesloten met lokale besturen. Om te kunnen genieten van de 
ondersteuning door de Mooimakers, moeten zij zich ertoe engageren om ook te handhaven en hun 
politiereglementen indien nodig hieraan aan te passen. Ook het opmaken van een zwerfvuilactieplan 
behoort tot de mogelijkheden. 
 
Met een specifiek OVAM-programma voor kustgemeentes wordt het (plastic) zwerfvuil op stranden 
aangepakt.  
 
 
Het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil zoomt in op de nodige acties om te voorkomen dat  
kunststof terecht komt in onze wateren (zowel rivieren als zeeën) en welke remediërende 
maatregelen getroffen kunnen worden. 
 
Het streefdoel is dat de instroom van afval (incl. kunststof) uit Vlaanderen naar het marien milieu 
tegen 2025 met 75% is verminderd. 
 
Actie 8. We zorgen ervoor dat alle Vlaamse havens en de waterwegbeheerders over adequate 
operationele middelen beschikken om drijfvuil op een effectieve en kostenefficiënte manier op te 
ruimen. De verwijdering moet structureel en regelmatig gebeuren, vooraleer het drijfvuil bij hoge 
waterstanden of het openen van de stuwen/sluizen verder stroomafwaarts drijft richting zee. 
Daartoe wordt een projectgroep opgericht voor het onderzoeken van maatregelen en technieken, 
en worden concrete afspraken gemaakt met de havens en de waterwegbeheerder, eventueel 
geconcretiseerd via een protocol.  
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: VMM, havens, waterwegbeheerders, Mooimakers  
Timing: 2019-2020 
 
Actie 9: We stimuleren de inzameling van kunststofverpakkingsafval van ‘out-of-home’ via nieuwe 
doelstellingen in artikel 37 in de erkenning van FostPlus. We streven naar een verdubbeling van de 
hoeveelheid selectief ingezamelde drank- en andere voedingsverpakkingen die buitenshuis worden 
verbruikt tegen 2023 in vergelijking met 2018. Het gaat daarbij om p(+)md dat onder meer 
vrijkomt in scholen, sportcentra, bij jeugdbewegingen, op festivals, evenementen, in openbare 
ruimten en op andere voor een ruim publiek toegankelijke plaatsen, zoals trein- of metrostations 
en luchthavens. Ook de inzameling van verpakkingen via de privaatrechtelijke inzamelaars bij 
bedrijven moet verdubbelen in vergelijking met 2018.  
Trekker: FostPlus 
Betrokkenen: OVAM, Go4Circle, IVC 
timing: 2019-2023 
 
Ook engageren we ons internationaal om marien zwerfvuil te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat het 
merendeel van de instroom van afvalstoffen in de oceanen afkomstig is van een bepaalde 
geografische regio, en dat meer dan de helft van de instroom veroorzaakt wordt door vijf landen. Dit 
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zijn de landen met een snelle economische groei: China, de Filippijnen, Indonesië, Thailand en 
Vietnam. Geschat wordt dat een gecoördineerde aanpak in deze vijf landen de wereldwijde instroom 
van plastic afval met 45% zou verminderen tegen 2025. Wanneer ook in andere Aziatische landen 
initiatieven worden genomen (bv. India, Sri Lanka) is de impact nog groter. Vlaanderen kan hier ook 
een initiatief nemen: door onze kennis en technologie concreet in te zetten in deze regio’s wordt 
onze Vlaamse expertise internationaal gevaloriseerd en helpen we mee aan een beter afval- en 
materialenbeheer ter plaatse. Met een significante vermindering van marien zwerfvuil tot gevolg.  
 
Actie 10: We zetten een internationale samenwerking op in één van de vijf landen die 
verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de instroom van kunststofafval in de oceanen. 
Hiertoe sluiten wij een formele overeenkomst af met de buitenlandse overheid, zodat Vlaanderen 
vanuit de eigen expertise en in samenwerking met industriële partners een concreet project kan 
opzetten en gedurende enkele jaren het lokale afval- en materialenbeleid naar een hoger niveau 
helpt tillen. Verschillende opties van samenwerking worden onderzocht. Een concreet voorstel 
wordt geformuleerd en voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: PlasticsEurope, Essencia, Go4Circle, Departement Omgeving, Departement 
Buitenlandse Zaken, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
 
Hoewel zwerfvuil en sluikstorten voornamelijk een gevolg is van slecht afvalmanagement en/of 
gedrag van mensen, volstaat het niet alleen dit te adresseren...Preventie aan de bron kan een 
belangrijk hulpmiddel zijn om te voorkomen dat  kunststoffen terechtkomen in het milieu.  
Dit geldt zeker voor microplastics die intentioneel gebruikt worden in producten. 
 
Actie 11.  We implementeren het verbod op het gebruik van fruitstickers via het VLAREMA om de 
kwaliteit van de (thuis)compost te bewaken.  
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: de distributiesector, Vlaco, verbond Belgische Tuinbouwveilingen (VBT)  
Timing: 2019-2021 
 
Actie 12. We ondersteunen de uitvoering van het Belgisch sectoraal akkoord voor het uitfaseren 
van microplastics die intentioneel gebruikt worden in verzorgingsproducten en promoten de Beat-
the-Microbead app om de consument bewust te maken van hun eigen emissie door het gebruik 
van verzorgingsproducten met microplastics. We trekken samen met de federale administratie de 
lijn door voor deze en andere producten waaraan microplastics intentioneel worden toegevoegd, 
via de implementatie van de Europese restrictie onder REACH. Hierdoor wordt het op de markt 
brengen van producten waaraan intentioneel microplastics zijn toegevoegd, verboden.  
Trekker: FOD Leefmilieu 
Betrokkenen: OVAM, Essencia, VVSG, consumentenorganisaties 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 13. We moedigen bedrijven aan om zich te engageren om Operation Clean Sweep te 
ondertekenen, een programma dat richtsnoeren voorziet aan zowel producenten van 
kunststofpellets, als voor transport- en logistieke bedrijven om het verlies van pellets in het milieu 
tegen te gaan. 
Trekker: PlasticsEurope 
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Figuur 11: Basisverwerkingshiërarchie 

Betrokkenen: Essencia, Go4Circle, VIL, OVAM 
Timing: 2019-2020 
 
Actie 14. We voeren onderzoek naar de verspreiding, effecten en risico’s in het Vlaamse 
oppervlaktewater. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de bronnen en 
transportroutes van microplastics in de waterketen en het watersysteem, onder meer de 
aanwezigheid er van in RWZI’s, overstorten en drinkwaterinstallaties, als in oppervlaktewater (incl. 
sedimenten en biota). Hiertoe wordt een onderzoeks-monitoringprogramma opgesteld en 
uitgevoerd, worden de gegevens modelmatig verwerkt, en worden conclusies en beleidsadviezen 
geformuleerd. 
Trekker: VMM 
Betrokkenen: Aquafin, OVAM 
Timing: 2019-2021 
 

4.2 EEN DUURZAME RECYCLAGEMARKT CREËREN VOOR 
KUNSTSTOFFEN 

Meer recyclagegericht ontwerpen en inzetten van kunststofrecyclaten in nieuwe producten zijn 
eveneens twee belangrijke pijlers om minder af te hangen van primaire grondstoffen en onze 
grondstoffen efficiënter te gebruiken. Al is het nodig dit voldoende ruim te kaderen. Het recycleren 
van kunststoffen is nodig om de kunststofketen te voorzien van secundaire grondstoffen, maar het 
vergt even goed energie. Of genereert die activiteit een milieu-impact. Dat levert bijvoorbeeld een 
discrepantie op tussen makkelijk te recycleren kunststofvoorwerpen die echter zeer snel afgedankt 
worden (zogenaamde ‘fast moving goods’) en moeilijk te recycleren kunststoffen met echter een 
zeer lange levensduur (zogenaamde ‘slow moving goods’). 
 
De komende planperiode zal inzichten geven in hoe de verwerkingshiërarchie er voor een duurzame 
recyclagemarkt voor kunststoffen er hoort uit te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preventie
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4.2.1 Selectieve inzameling verder promoten 

Door in te zetten op meer en kwaliteitsvolle inzameling kunnen we de fundering leggen voor een 
rendabele en kwalitatieve recyclagemarkt.  
 
In het huidige Vlaamse landschap stellen we vast dat slechts een handvol bedrijven met gemengde 
kunststofafvalstromen aan de slag gaan en producten op de markt brengen gemaakt uit gemengd 
granulaat. Uit een verkenning uitgevoerd door het Steunpunt voor Circulaire Economie, telden we in 
Vlaanderen in  2018 acht bedrijven die voornamelijk pre-consumer kunststofafval verwerken en zes 
bedrijven die zich voornamelijk richten post-consumer kunststofafval26. Uit de beschikbare 
informatie kan worden afgeleid dat de meerderheid van de bedrijven die post-consumer 
kunststofafval verwerken zich richten op monostromen, net zoals de verwerkers van pre-consumer 
kunststofafval, en daarvoor gebruik maken van mechanische recyclagetechnologieën (versnijden, 
vermalen, verdichten, ontstoffen, wassen etc.) om het kunststofafval te verwerken tot maalgoed of 
granulaat. Dit laatste wordt vervolgens toegepast in eigen productieprocessen of wordt verkocht aan 
derden27.  
 
Volgens de sorteeranalyse huisvuil van 2013-2014 was er duidelijk nog ruimte voor verbetering wat 
betreft de selectieve inzameling van huishoudelijk kunststofafval. Zo vonden we nog ongeveer 15 
kg/inw kunststoffen (zowel harde kunststoffen als folies, verpakkingen etc.) terug in het huisvuil, 
waarvan 3 kg/inw pmd. Daarnaast zat er ook in het grof vuil nog ongeveer 2 kg/inw aan (harde) 
kunststoffen. Harde kunststoffen28 die selectief werden ingezameld bedroeg in 2014 gemiddeld per 
Vlaamse inwoner 1,87 kg. Met de invoering van de verplichte selectieve inzameling van harde 
kunststoffen voor huishoudens in 2018 is een streefdoel gezet om dit minstens op te trekken tot 5 
kilogram selectief ingezamelde harde kunststoffen per inwoner. Verder werd 42.003 ton folies vnl. 
verpakkingsfolie, grondstofzakken, big bags, land- en tuinbouwfolie en bouwfolies ingezameld, en 
1.487 ton EPS van verpakkings- en isolatiemateriaal. 
 
Ook het aandeel kunststoffen in het restafval van bedrijven moet dalen. In 2013 bedroeg het aandeel 
kunststoffen in het restafval van bedrijven nog ongeveer 15%. Gelijkaardige cijfers zagen we in 2017. 
Toen maakten kunststoffen 15% uit van restafval in rolcontainers en circa 12% van het restafval in 
afzetcontainers. Via maatregelen in ons Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval willen we dit halveren tegen 2022 (in vergelijking met 2013). Daarom zette Vlaanderen 
de harde kunststoffen, folies en EPS op de VLAREMA-lijst met bedrijfsafvalstoffen die gescheiden 
moeten worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of 
inzameling29.  
 
Voorts werd er in 2012 in Vlaanderen nog 198.896 ton kunststofafval geregistreerd als primair 
bedrijfsafval. Dit is afval dat ontstaat op het moment dat een product voor het eerst afval wordt, bij 
de eerste producent dus. Het gaat hierbij vnl. om snijresten van de vervaardiging/transformatie van 
kunststoffen en te vernietigen loten. De afvalverwerkende nijverheid is zelf goed voor nog eens 
147.455 ton secundair kunststofafval. 
 
 
  

                                                           
26 Uit ‘Exploration of the plastic landscape in Flanders’, Steunpunt Circulaire Economie (2018) 
27 . Een onbekend volume primair bedrijfskunststofafval en productie-uitval wordt waarschijnlijk rechtstreeks tussen producenten en verwerkende (zuster) 
bedrijven uitgewisseld en/of niet geregistreerd in het bedrijfsafvalstoffenregister. 
28 Met harde kunststoffen worden hier bijvoorbeeld buizen, raamprofielen, rolluiken, bloempotten, emmers, kratten, wasmanden, tuinmeubelen, speelgoed, 
enzovoort bedoeld. 
29 Zie artikel 4.3.2 van het VLAREMA 
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Lopende acties 
 
Om de selectieve inzameling van kunststoffen op te drijven, zetten we daarom de acties die in het 
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zijn opgenomen verder: 
- we breiden de selectieve inzameling van kunststofafval van huishoudens uit en voorzien hiervoor 
een uitrol van een p+md-systeem.- we voeren op regelmatige basis overleg met de sectoren om de 
doelstelling van een halvering van het aandeel kunststoffen in het restafval van bedrijven tegen 2022 
te halen. 
- we begeleiden bedrijven verder in een selectieve inzameling aan de hand van sectorspecifieke 
Cirkeltips. 
 
Het verder doordrijven van het beleid inzake selectieve inzameling voor recyclage, draagt eveneens 
bij tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen.  
De OVAM berekende het effect op de klimaatbijdrage, aan de hand van de resultaten in de plan-MER 
voor het Uitvoeringsplan Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval (2016-2022). Deze ging uit van 
twee scenario’s:  scenario 1 voor de doelstellingen zoals deze in het Uitvoeringsplan voor 
Huishoudelijk en Gelijkaardig bedrijfsafval opgenomen zijn (en die tegen het einde van 2022 bereikt 
zouden moeten zijn) ; scenario 2 waarbij het potentieel van een nog verder doorgedreven beleid 
voor de betreffende fracties opgenomen is. Globaal geeft dit een belangrijke reductie van 
broeikasgassen, zelfs wanneer er ten gevolge van een bijkomende voorbehandeling lokaal een lichte 
verhoging zou optreden.  
 
Tabel 3: Milieu-impact bij acties voor meer selectieve inzameling van kunststoffen 

Voorziene acties  Potentieel 
(ton) 

Maximum  
(ton) 

CO2eq 
(potentieel) 
(kton) 

CO2eq 
(maximum) 
(kton) 

Verplichte inzameling harde 
kunststoffen (post-constumer) via 
containerparken 

K1 6325 77 000 32 392 

Uitbreiding plastiek-fractie in PMD K2 24 000 30 000 122  153 
Selectieve inzameling kunststoffen bij 
bedrijven 

K3 80 000 159 000 442 878 

 
 
Tegen 2020 en 2022 plant de OVAM nieuwe sorteeranalyses voor huishoudelijk en bedrijfsrestafval, 
waaruit opgemaakt zal kunnen worden of er nog verbeterpotentieel is in de selectieve inzameling 
van kunststoffen.  
Verder zullen de erkenningen van FostPlus en Valipac worden aangegrepen om selectieve inzameling 
bij zowel bedrijven als burgers verder te verbeteren. Tegelijk verbreden we bij het vernieuwen van 
de erkenningen de focus naar maatregelen voor afvalpreventie en ecodesign. 
 
Actie 15: Aan de hand van de nieuwe sorteeranalyse in 2020 identificeren en evalueren we het 
verbeterpotentieel voor het selectief inzamelen van huishoudelijke kunststoffen. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: lokale besturen, VVSG, Interafval, FostPlus, Recupel 
timing: 2019-2020 
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Actie 16: Aan de hand van de nieuwe sorteeranalyse tegen 2022 identificeren en evalueren we het 
verbeterpotentieel voor het selectief inzamelen van bedrijfsmatige kunststoffen. We werken aan 
een sectorgericht beleid en volgen hiervoor de graad van selectieve inzameling in sectoren (en 
regio’s) op via de rapporteringsplicht van Valipac (conform artikel 18 van de erkenning). 
Trekker: Valipac/FostPlus  
Betrokkenen: Go4Circle, Interafval, Recupel, OVAM 
timing: 2021-2022 
 
Actie 17: Binnen de Green Deal Circulair Bouwen doen we onderzoek naar het potentieel en de 
haalbaarheid van selectieve inzameling van kunststoffen op proefsloopwerven. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: Valipac, Go4Circle, Vlaamse confederatie bouw, lerend netwerk Green Deal Circulair 
Bouwen 
Timing: 2020-2024 
 

4.2.2 Verder ontmoedigen van het verbranden en storten van kunststoffen 

Naast het aanmoedigen van selectieve inzameling willen we ook het verbranden en zeker het storten 
van kunststoffen (ook uit het sorteerresidu) (verder) ontmoedigen. 
 
Lopende acties 
 
Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 behandelt 
diverse acties in het hoofdstuk Eindverwerking om zo min mogelijk te verbranden en storten. 
 
Uit de sorteeranalyses voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval blijkt dat er verschillende 
kunststoffracties in het restafval aanwezig zijn. Deze worden voornamelijk verbrand. Ook in bepaalde 
fracties van het sorteerresidu zijn nog kunststoffracties aanwezig terwijl deze fractie nu nog (deels) 
gestort wordt. Het beleid moet erop gericht zijn om te vermijden dat (recycleerbaar) kunststofafval 
gestort of verbrand wordt. Optimalisatie in de verwerkingshiërarchie moet onderzocht worden. 
Dit kan door middel van acties rond communicatie of via wettelijke en economische instrumenten. 
 
Wat wettelijke instrumenten betreft, moet o.a. de mogelijkheid voor verdere stort- of 
verbrandingsverboden voor deze stromen onderzocht worden. Wat economische instrumenten 
betreft kan onderzocht worden in welke mate een gedifferentieerde aanpak rond heffingen op 
storten of verbranden van kunststofafvalstromen sturend kan zijn voor een circulair beleid. 
Differentiatie op basis van energie-efficiëntie, emissies, nascheiding, klimaatdoelstellingen... zouden 
onderzocht kunnen worden. In het kader van circulaire economie kan ook onderzocht worden in 
welke mate initiatieven ondersteund zouden kunnen worden. 
 

4.2.3 Meer inzicht en controle op de uitvoer en verwerking van kunststofafval (in het 
buitenland) 

België is de 10e grootste exporteur is van kunststofafval ter wereld. In 2015 ging het om een totaal 
van 437.309 ton (niet alleen Belgisch) kunststofafval, goed voor een waarde van 205.605.473 USD30. 
Dat komt op vandaag neer op 410,4euro/ton31. Van het geëxporteerde kunststofafval ging 44% (in 
handelswaarde) direct (of via Hong Kong) naar China, vnl. via maritieme weg. Vlaanderen staat in 
voor 62% van die Belgische exportwaarde van kunststofafval. Die bestond vnl. uit ethyleenpolymeren 

                                                           
30 Gegevens uit het VIL-rapport ‘Flanders Recycling Hub’ (2018) 
31 Volgens een referentiewisselkoers van 1 EUR = 1,1455 USD (Nationale Bank van België, geraadpleegd op 09/01/2019) 
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(omgerekend 175.221 ton), styreenpolymeren (4.451 ton), propyleenpolymeren (28.706 ton) en 
overige polymeren (51.836 ton). 
 
De oorsprong van het afval dat ingezameld, opgeslagen, gesorteerd en/of op elke andere manier 
voorbehandeld wordt kan zowel Vlaams als niet-Vlaams zijn. In de stap van inzameling, opslag en/of 
sorteren’32, en de daaraan gekoppelde transporten, zijn er vaak een groot aantal bedrijven actief, die 
niet steeds individueel geïdentificeerd kunnen worden. Vaak vormen traders hier een bijkomende 
tussenschakel. 
Zowel bij deze stappen als bij de eigenlijke verwerking komen opnieuw afvalfracties vrij, die kunnen 
worden gestort, verbrand of op een andere manier worden verwerkt. Dit kan in dezelfde of in andere 
ketens, en in Vlaanderen of daarbuiten. 
 
De beschikbare informatie is dusdanig gefragmenteerd, dat wij op dit moment slechts een gebrekkig 
overzicht hebben op de kunststof(afval)markt. We moeten meer inzicht en controle krijgen op de 
uitvoer en verwerking van kunststofafval (in het buitenland).  
 
Actie 18: Wij ijveren mee voor de aanpassing van de Basel Conventie waarbij er meer transparantie 
is over de bestemming van ons kunststofafval, maar de kunststofrecyclagesector niet benadeelt.  
+ 
Actie 19: In de nieuwe erkenningsaanvraag moet Valipac volledige transparantie bieden in de 
bestemming van het kunststofafval. Dit zal ons in staat stellen om het effect van ons beleid beter 
te monitoren en evalueren. 
Trekker: Valipac  
Betrokkenen: OVAM, FostPlus, Go4Circle, Plarebel, BIR, EURIC, IVC 
timing: 2019-2021 
 

4.2.4 Ondersteunen van innovatieve sorteer- en recyclagetechnieken 

Voorts ligt er nog een groot potentieel in het verbeteren van sorteer- en recyclagetechnieken binnen 
Europa. Europa geeft zelf aan haar kunststofrecyclagecapaciteit in 2030 verviervoudigd te willen zien 
ten opzichte van 201533. 
 
Hoogwaardige mechanische recyclage wordt echter meer en meer geconfronteerd met de 
toenemende complexiteit van kunststoffen (bv. composietmaterialen, multilayers, thermoharders, 
lijmen, toevoegingen etc.). Daarenboven zorgt de aanwezigheid van additieven of het ontstaan van 
blends nog vaak voor een concurrentie met primaire kunststoffen waarvan de materiaalspecifieke 
eigenschappen beter gekend zijn. 

Bij mechanische recyclage worden verschillende soorten mechanische processen, zoals versnipperen, 
sorteren, wassen, drogen, granuleren en compounderen, gebruikt om kunststofafval opnieuw in te 
zetten in nieuwe producten. Afvalstromen die eenvoudig ‘schone’ kunststof kunnen leveren van een 
enkel type in grote hoeveelheden, zijn ideaal voor mechanische recyclage en vertegenwoordigen een 
win-winsituatie vanuit een ecologisch en economisch perspectief: milieuvoordelen van het vervangen 
van primaire kunststoffen overschrijden in het algemeen de milieubelasting door inzameling, 
sortering, transport- en recyclage, terwijl de kosten van dergelijke activiteiten kunnen worden 
gecompenseerd door potentiële inkomsten uit de verkoop van gerecycleerde materialen op de markt. 

                                                           
32 De stap ‘inzameling/opslag/sorteren’ omvat alle bewerkingen die nodig zijn om het afval uit diverse bronnen en vanuit verschillende locaties in te zamelen of 
samen te brengen voor voorbehandeling. Dergelijke voorbehandeling kan enkel bestaan uit tijdelijke opslag, mar kan ook andere processen omvatten zoals 
demonteren, sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, conditioneren, herverpakken, scheiden of mengen. 
33 Uit de Europese kunststofstrategie: ‘An EU strategy for Plastics in a Circular Economy’ 
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Daarom moeten we zoeken naar alternatieve of aanvullende technieken om de recyclage van 
kunststoffen te verbeteren en te vergroten. Daarbij zullen we ook andere paden moeten bewandelen 
dan alleen die van mechanische recyclage. De technologieontwikkeling gaat vooruit waardoor andere 
vormen van recyclage zich al aanbieden of uitbreiden, zoals bv. chemische recyclage.  

Chemische recyclage is wanneer een polymeer chemisch wordt afgebroken in zijn monomeren of 
andere basischemicaliën. De output kan opnieuw gebruikt worden voor polymerisatie in nieuwe 
kunststoffen, voor de productie van andere chemicaliën of als alternatieve brandstof. Afhankelijk van 
het type chemische recyclage kunnen ook additieven gescheiden worden van de monomeren. 
Bijvoorbeeld, processen zoals vergassing en pyrolyse breken kunststofafval af om syngas te 
produceren, evenals andere vloeibare en halfvloeibare producten. Daarnaast zijn er nieuwe 
depolymerisatieprocessen in ontwikkeling om sommige soorten kunststoffen terug te converteren 
naar monomeren voor de productie van nieuwe kunststoffen.  
 
Chemische recyclage is een complementaire technologie die geschikt kan zijn voor bepaald 
kunststofafval dat niet duurzaam kan worden gerecycleerd door mechanische recyclageprocessen. 
Voorbeelden van zo’n kunststofafval op vandaag zijn gelamineerde en samengestelde kunststoffen, 
gemengde kunststofstromen van lage kwaliteit en sterk verontreinigde kunststoffen. Het kunnen 
echter heel energie-intensieve processen zijn. 
 
Voor een beleidsvorming is het belangrijk een goed zicht te hebben op de beschikbare technieken, 
en op de voor- en nadelen van elke vorm van recyclage.  
Het is bovendien een feit dat de Vlaamse kunststofrecyclagesector voornamelijk gekenmerkt wordt 
door een KMO-structuur. Vlaamse bedrijven vinden het moeilijk om concurrentie aan te gaan met 
buitenlandse bedrijven. De genoemde oorzaken zijn een hoge loonkost, hoge energiekost, gebrek 
aan flexibiliteit inzet werknemers, overcapaciteit in andere verwerkingsinstallaties over de grens. Er 
wordt ook gesteld dat de ontwikkeling van technologie en kennis aan Vlaamse kennisinstellingen niet 
altijd in lijn is met de noden van de sector binnen de Vlaamse grenzen. We zetten daarom verder in 
op het ontluiken van kansen voor groei van Vlaamse bedrijven.  
 
Actie 20.  We creëren bijkomende innovatieve sorteer- en recyclagecapaciteit voor kunststoffen in 
Vlaanderen door herbestemming van de middelen van de Vlaamse Milieuholding. Gelet op de 
beslissing van de Vlaamse regering van 24 november 2017 om de middelen van de VMH te 
investeren in de circulaire economie gespreid over 5 jaar, en gelet op het feit dat de OVAM, 
conform het materialendecreet, is aangeduid als bevoegde entiteit om invulling te geven aan de 
transitie naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie, maakt OVAM een 
investeringsprogramma op voor de besteding van de voor circulaire economie gereserveerde 
middelen en draagt dit programma over aan de VMH voor uitvoering (overeenkomstig de 
beslissing van de Vlaamse Regering van ...). Zowel innovatieve sorteer- en recyclagetechnieken 
komen in aanmerking, evenals chemische recyclage. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: VMH, havenbedrijven 
Timing: 2019-2020 
 
Actie 21. In het verpakkingsplan heeft de verpakkingssector het engagement genomen om tegen 
2023 de recyclage van verpakkingsafval voor 100% in de Europese Unie, bij voorkeur in België, te 
laten gebeuren. OVAM onderzoekt wat de voorwaarden zijn opdat in België zou geïnvesteerd 
worden (en niet vlak over de grens), of hoe dit engagement juridisch verankerd kan worden. 
Trekker: FostPlus, Valipac 
Betrokkenen: OVAM, Go4Circle 
Timing: 2019-2021 
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4.3 KUNSTSTOFRECYCLAAT ALS VOLWAARDIGE GRONDSTOF 

Om de kunststofkringloop te sluiten volstaat het niet ervoor te zorgen dat kunststoffen selectief 
worden ingezameld en verwerkt worden tot recyclaten. Er zijn evenzeer inspanningen nodig om die 
recyclaten ook effectief in te zetten als grondstoffen in de productie, en dit liefst in een zo 
hoogwaardig mogelijke toepassing. 
 
De reden waarom het inzetten van kunststofrecyclaat in nieuwe producten vooralsnog moeilijk is, 
wordt gekarakteriseerd als een kip-ei situatie: “er zijn geen geschikte kunststofstromen beschikbaar” 
versus “er is geen vraag naar gerecycleerde kunststofstromen”.  
 

4.3.1 Stimuleren van de vraag naar kunststofrecyclaten 

Van slechts een 11-tal Vlaamse bedrijven is geweten dat zij kunststofrecyclaten inzetten samen met 
primaire kunststoffen. De totale omzet van deze bedrijven bedroeg in 2017 239 miljoen euro34. Tien 
van deze bedrijven verwerken post-consumer kunststofafval. 
 
Onderzoek35 en praktijkvoorbeelden tonen nochtans aan dat het mogelijk is om een breed gamma 
een eindproducten te maken met (een gehalte aan) kunststofrecyclaat zonder in te boeten op de 
performantie of technische vereisten van het eindproduct. Uit interviews met bedrijfsleiders, 
productiemanagers, sales & marketing personen, ontwerpers en kunststofverwerkers hebben we de 
belangrijkste redenen om geen recyclaten te gebruiken kunnen identificeren. Het gaat om vrees voor 
kwaliteitsproblemen en productaansprakelijkheid, procesinstabiliteit, kleurproblematiek, verlies in 
output, onstabiele aanvoer, druk van prijzen en klanten, hindernissen in normen en goedkeuringen 
of onvoldoende kennis. 
Dit zijn belangrijke barrières die we samen moeten trachten te doorbreken, om kunststofrecyclaat 
tot een volwaardige grondstof voor de maakindustrie te maken. 
 
Finaal blijft prijs ook een heet hangijzer. Financiële stimulansen zijn nodig om een meerwaarde te 
creëren voor kunststofrecyclaten. 
 
Actie 22. We identificeren barrières in huidige productnormen en kwaliteitsstandaarden om 
kunststofrecyclaat te gebruiken voor eindproducten. Hiervoor zal de OVAM onderzoeken 
uitbesteden om voor specifieke producten de problemen te detecteren. Er wordt met voorrang 
naar bouwtoepassingen gekeken. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, de gewestelijke overheidsdiensten Brussel en Wallonië, 
Departement Kanselarij&Bestuur, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Vlaamse 
confederatie bouw. 
Timing: 2019-2022 
 
Actie 23. We verbieden het gebruik van afvalzakken zonder kunststofrecyclaat in Vlaanderen en 
gaan op zoek naar andere toepassingen waarin het gebruik van kunststofrecyclaat bevorderd kan 
worden. Indien andere toepassingen mogelijk zijn, worden deze ook verankerd in onze wetgeving. 
Trekker: OVAM 
                                                           
34 Conclusies uit de marktbevraging in kader van het TWOL-onderzoek ‘Identificeren van product(groep)en met kunststofrecyclaat (recycled content) en 
product(groep)en met potentieel voor het inzetten van kunststofrecyclaat’, OVAM (2017) 
35 Uit het TWOL-onderzoek ‘Identificeren van product(groep)en met kunststofrecyclaat (recycled content) en product(groep)en met potentieel voor het 
inzetten van kunststofrecyclaat’, OVAM (2017) 
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Betrokkenen: Interafval, VVSG, Go4Circle, Vlaams Kunststofcentrum (VKC/Centexbel), Essencia, 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, de gewestelijke overheidsdiensten Brussel en Wallonië  
Timing: 2019-2024 
 
Actie 24. FostPlus en Valipac stimuleren de afzet van kunststofrecyclaten op basis van de gemaakte 
engagementen in de erkenningen en door middel van proefprojecten.  
Trekker: de beheersorganismen 
Betrokkenen: OVAM, Go4Circle, Essencia 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 25: Voor het bestendigen van een duurzame kunststofrecyclagemarkt, helpt de Vlaamse 
chemie- en kunststofverwerkende nijverheid mee de afzet van kunststofrecyclaten aan te 
zwengelen. Met hun knowhow en bijkomende investeringen in onderzoek en innovatieve 
recyclagecapaciteit (zowel voor mechanische als chemische recyclage) moet het mogelijk zijn om 
tegen 2030 in alle kunststofproducten recyclaat in te zetten.  
Trekker: Essencia 
Betrokkenen: OVAM, Go4Circle, kennisinstellingen 
Timing: 2019-2024 
 

4.3.2 Creëren van adequate regelgeving 

Aan een eindproduct kan men niet zien of de gebruikte grondstof virgin dan wel recyclaat is. Dit dient 
op indirecte wijze te worden bepaald (bv. via audit). Het aantonen van ‘recycled content’ is een 
belangrijk element bij het afdwingen ervan en zeker wanneer dit gekoppeld wordt aan financiële 
stimuli.  
 
Momenteel is er geen Europees of Belgisch wetgevend kader voor ‘recycled content’. Maar er zijn 
wel voorbereidende studies gebeurd. De afdeling Productbeleid van de Federale overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft in 2015 een studie laten 
uitvoeren om een wettelijk kader op te zetten voor de definiëring van ‘recycled content’. Er werd een 
berekeningsmethodologie vastgelegd, dewelke kan dienen voor certificering. Binnen de Europese 
normalisatieorganisaties CEN-CENELEC werd eveneens nagedacht over een generieke standaard voor 
het definiëren en meten van het gehalte aan gerecycleerde materialen in een voorwerp. 
 
Anderzijds zijn er wereldwijd wel een aantal product- en bedrijfscertificatiesystemen gangbaar die 
bepaalde aspecten van recycled content behandelen. Deze instellingen gebruiken echter niet 
noodzakelijk dezelfde definitie, normen of methodologie voor het bepalen van recycled content. 
Vaak zijn ze ook duur. De certificaten of labels zijn daarenboven vrijwel onbekend bij consumenten. 

QA-CER is een kwaliteitsborgingsysteem dat garanties biedt voor het gebruik van recyclaat, zowel op 
het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct dat 
kunststofrecyclaat bevat. De certificatie gebeurt door een onafhankelijk certificatieorganisme, 
Belgian Quality Association (BQA). Een certificatie op drie niveaus is mogelijk: 
(1) certificatie van het productieproces, 
(2) certificatie van het productieproces en het product, 
(3) certificatie van het productieproces en het product met specifieke aandacht voor eco-parameters. 
Het bedrijf dient in dat laatste geval bv. aan te tonen dat het voldoende controlesystemen heeft 
ingebouwd om ervoor te zorgen dat het gerecycleerde materiaal of het product met recyclaatgehalte 
conform is met de REACH- (EU Verordening ‘Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of 
Chemicals’) en RoHS-vereisten (EU Richtlijn ‘Restriction of Hazardous Substances’). 
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Actie 26. We pleiten voor een geharmoniseerd en betaalbaar verificatiesysteem voor ‘recycled 
content’ op Europees/wereldwijd niveau. Hiertoe promoten we de in België ontwikkelde QA-CER 
methode.  
Trekker: Belgian Quality Association (BQA) 
Betrokkenen: OVAM, Vlaams Kunststofcentrum (VKC/Centexbel), FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de gewestelijke 
overheidsdiensten Brussel en Wallonië  
Timing: 2019-2021 
 

4.3.3 Raakvlakken tussen stoffen-, product- en afvalwetgeving 

Voorts merken we dat er nog een kloof gedicht moet worden tussen afvalbeleid en productbeleid. 
 
We willen namelijk dat teruggewonnen kunststoffen een volwaardige grondstof zijn voor de 
kunststofverwerkers. Dit betekent dat de teruggewonnen kunststoffen niet alleen de juiste 
eigenschappen moeten hebben om te kunnen worden ingezet in een hoogwaardige toepassing. 
Maar ook dat de recycleur moet kunnen aantonen dat het materiaal zonder risico voor mens en 
leefmilieu kan worden ingezet.  
 
Zowel de stoffen-, de product- als de afvalstoffenwetgeving bevatten bepalingen om mens en 
leefmilieu te beschermen. Afhankelijk van waar een materiaal zich in de keten bevindt is er andere 
wetgeving van toepassing.  
Materiaalstromen worden circulair maar harmonisatie tussen de stoffen-, product- en 
afvalstoffenwetgeving ontbreekt nog. De stoffen- en productwetgeving houden er onvoldoende 
rekening mee dat niet alleen primaire stoffen in de materiaalketen terecht komen maar ook 
teruggewonnen materiaal. Teruggewonnen materiaal is heterogeen, heeft een variabele 
samenstelling en moet kunnen concurreren met primair materiaal. Er moet voor zowel primair 
materiaal als teruggewonnen materiaal gestreefd worden naar hetzelfde niveau van bescherming 
voor mens en leefmilieu maar er is duidelijkheid nodig over wanneer welke wetgeving de meeste 
garantie geeft. 
 
De Europese Commissie heeft vier problemen geïdentificeerd die moeten worden aangepakt: 
- Probleem 1: informatie over de aanwezigheid van ‘substances of concern’ is niet direct beschikbaar 
voor diegene die afval behandelen en het voorbereiden voor recyclage;  
- Probleem 2: afval kan stoffen bevatten die niet langer zijn toegestaan in nieuwe producten. 
- Probleem 3: EU-regels betreffende de einde-afvalfase zijn niet volledig geharmoniseerd, waardoor 
het onzeker is wanneer afval een nieuwe grondstof wordt. 
- Probleem 4: regels om te beslissen welke afvalstoffen en chemische stoffen gevaarlijk zijn, zijn niet 
goed op elkaar afgestemd en dit beïnvloedt de afzet van recyclaten. 
 
Ook de Vlaamse kunststofrecyclagesector wordt geconfronteerd met deze problemen. We pakken 
deze problemen aan om het nodige vertrouwen te creëren in kunststofgranulaten. 

Actie 27. We werken de onduidelijkheden en hinderpalen in REACH, grondstofverklaringen en 
productwetgeving rond het gebruik van gerecycleerde kunststoffen weg, voornamelijk voor 
kunststoffen afkomstig van AEEA, de automotive en bouwsector. Hiertoe gaan we in overleg met 
het federale niveau om tot gedragen en veilige oplossingen te komen. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, de gewestelijke overheidsdiensten Brussel en Wallonië.  
Timing: 2019-2021 
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4.4 INZETTEN OP KENNIS- EN DATA-VERGARING 

Om de effecten van de acties uit dit plan te meten en evalueren, ligt er een grote opdracht in het 
inventariseren van data. 
 
We moeten meer informatie verkrijgen over de kunststofverpakkingen en –producten die op de 
markt worden gebracht op vlak van hoeveelheden, hun recycleerbaarheid, de verhouding 
recycleerbaar of herbruikbaar, gehalte aan gebruikte kunststofrecyclaten als aanvulling op informatie 
over geproduceerde afvalhoeveelheden en hun verwerking. 
 
Data-inventarisatie en evaluatie beschouwen we daarom als een doorlopende opdracht doorheen de 
planperiode. Samen met alle betrokken actoren (overheden, industrie, middenveld) zetten we in op 
een goede en systematische dataverzameling en rapportage. 
 
We doen daarvoor in eerste instantie beroep op de data-verwerving in functie van de ontwikkeling 
van indicatoren voor circulaire economie, EU-rapportering en de evaluatie van mijlpalen in andere 
Vlaamse plannen. 
 
Actie 28. We ondersteunen gefocust en multidisciplinair onderzoek gerelateerd aan de problemen 
van kunststoffen in onze rivieren en zeeën, gebruikmakend van bestaande internationale kennis, 
methoden en technologieën. Het VLIZ schrijft hiertoe een beleidsinformerende nota (BIN) waarin 
de hiaten en noden voor onderzoek beschreven worden. 
Trekker: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)  
Betrokkenen: OVAM, Mooimakers, overlegplatform Vlaams Actieplan Marien Zwerfvuil 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 29. We monitoren de aanwezigheid van plastic zwerfvuil op het strand in kader van de 
OSPAR Guidelines. Het VLIZ voert hiertoe op regelmatige basis monitoring uit op de Belgische 
stranden. 
Trekker: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
Betrokkenen: OVAM, Mooimakers, overlegplatform Vlaams Actieplan Marien Zwerfvuil 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 30. We monitoren de aanwezigheid van microplastics in sediment, zeewater, rivieren, meren 
en biota. 
Trekker: VMM i.s.m het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)  
Betrokkenen: OVAM, Mooimakers, overlegplatform Vlaams Actieplan Marien Zwerfvuil 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 31. We versterken ons inzicht in cijfers met betrekking tot de verwerking van kunststofafval 
zowel in binnen- als buitenland. We evalueren daarbij de cijfers voor Europese rapportage van 
effectieve recyclage in de tijd. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, de gewestelijke overheidsdiensten Brussel en Wallonië, 
beheersorganismen, Go4Circle, Plarebel 
Timing: 2019-2022 
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4.5 DE VOORBEELDROL VAN OVERHEDEN VIA EEN CIRCULAIR 
AANKOOPBELEID 

Overheidsdiensten zijn belangrijke afnemers van diverse producten en diensten en kunnen als een 
hefboom fungeren voor de totstandkoming van een markt voor duurzame producten en diensten op 
termijn. Zowel op het federale, Vlaamse als gemeentelijke niveau werden al doelstellingen opgesteld 
om duurzame aankopen te integreren binnen het eigen beleid. 
 
De Vlaamse overheid ambieert bijvoorbeeld om in 2020 haar overheidsopdrachten voor 100% te 
verduurzamen en legt in haar Vlaams Plan Overheidsopdrachten daarop de klemtoon. Aankopers 
worden o.a. gestimuleerd om criteria rond biobased content, recycled content en recycleerbaarheid 
in hun bestekken op te nemen of aankooptechnieken te hanteren die innovatie in de richting van een 
sterkere circulariteit stimuleren. 
 
 
In 2017 lanceerde Vlaanderen Circulair samen met Bond Beter Leefmilieu, The Shift en VVSG de eerste 
Green Deal in Vlaanderen rond Circulair Aankopen. Een brede waaier aan deelnemers (130) – van 
OCMW’s over kleine en grote bedrijven tot stadsbesturen en banken – sloot een overeenkomst om 
proefprojecten op te starten. Binnen dit publiek-privaat lerend netwerk werden de deelnemers stap 
voor stap begeleid in het opzetten van circulaire aankoopprojecten. Dit gebeurde in nauw overleg met 
het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van het departement EWI en het Facilitair Bedrijf, 
dat het centraal aanspreekpunt is voor duurzame overheidsopdrachten. 
 
 
 
Er wordt de komende planperiode blijvend ingezet op de hefboomfunctie die overheden hebben. 
 
Actie 32. We zorgen voor een effectieve uitvoering van het Vlaams Plan Overheidsopdrachten. We 
versterken onze kennis rond criteria voor een circulair aankoopbeleid. Naast aandacht voor 
hergebruik, zetten we ons in het bijzonder in voor het ontwikkelen van een beoordelingskader 
voor biogebaseerde producten en het stimuleren van de vraag naar kunststofrecyclaten binnen het 
aankoopbeleid.  
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: Lerend Netwerk Green Deal Circulair Aankopen samen met The Shift, BBL, VVSG, 
Facilitair Bedrijf, LNE, Departement Koopvaardij&Bestuur 
Timing: 2019-2024 
 
Actie 33: We implementeren het verbod op het gebruik van wegwerpcateringmaterialen zowel 
voor drank (tegen 2020) als voor het aanbieden van bereide voedingsmiddelen (tegen 2022). Dit 
geldt voor alle Vlaamse overheden en lokale besturen in eigen werking en door hen 
georganiseerde evenementen via het VLAREMA. We dragen dit verbod ook uit aan Vlaamse 
instellingen die in Brussel gelegen zijn. 
Trekker: OVAM 
Betrokkenen: Facilitair bedrijf, LNE, VVSG en andere Vlaamse overheden 
Timing: 2019-2022 
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5 OPVOLGING ACTIES 

5.1 OVERLEGPLATFORM 

Er wordt een nieuw overlegplatform voor het kunststoffenplan samengesteld. Dit overlegplatform zal 
de voortgang van de acties, alsook indien nodig, bijsturing van acties, bewaken gedurende de 
planperiode van het kunststoffenplan. Het overlegplatform komt minstens twee keer per jaar samen. 
De trekker van elke actie rapporteert daarbij over de voortgang van de resultaten. De OVAM voorziet 
het secretariaat (agenda en verslag) en het voorzitterschap van het overlegplatform. 
 
Het overlegplatform kan beslissen over de oprichting van werkgroepen of subwerkgroepen tijdens de 
planperiode. Zij kan ook beslissen over het toevoegen van deelnemende organisaties en over 
toevoegen van bijkomende acties aan dit plan. 
 
Daarbij wordt rekening gehouden met de activiteiten in overlegplatformen en voortgang van andere 
plannen of initiatieven waarnaar in dit plan verwezen werd, met name: 
- het overlegplatform in kader van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval 2016-2022; 
- het overlegplatform in kader van het Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-
2020; 
- het overlegplatform in kader van het Beleidsprogramma Materiaalbewust bouwen in kringlopen 
2014-2020; 
- het overlegplatform in kader van het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil; 
- het Intrabelgisch Platform voor Circulaire Economie; 
- overlegfora in kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, aanvaardingsplichten, 
MBO’s, zwerfvuilbeleid en het verpakkingenbeleid 2.0. 
 

5.2 BUDGETTERING 

Gelet op het feit dat de acties in dit plan zowel op korte termijn kunnen worden uitgevoerd als over 
een langere periode worden gespreid, en het feit dat de voorgestelde acties getrokken zullen worden 
door diverse stakeholders (zowel overheden als private partners) maakt een inschatting van de 
financiële impact niet eenvoudig. 
 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de reeds lopende of in voorbereiding 
zijnde acties. Voor deze acties wordt er geen bijkomende financiële impact verwacht. 
 

Actie Omschrijving Aard Trekker Lopend In 
voorbereiding 

1 Implementatie ‘single use 
plastics’-richtlijn 

Beleid OVAM  x 

2 Implementatie 
gebruiksverbod op gratis 
plastic draagtasjes 

Beleid OVAM  X 

3 Bevorderen hergebruik via 
preventieplannen IVC en 
Green Deal 
distributiesector 

Beleid + 
onderzoek 

IVC 
+  
OVAM 

 x 
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4 Ondersteuning in de 
ontwikkeling van een 
roadmap voor de 
‘Voedselverpakking van de 
Toekomst’ 

Onderzoek Pack4Food 
i.s.m. Flanders’ 
Food, VIL en 
Sens-NET 

x  

5 Verder ontwikkelen van 
circulariteitsindicatoren 

Onderzoek OVAM x  

7 Wegen op het 
internationaal ecodesign-
beleid voor EEA en 
automotive producten 

Beleid OVAM x  

8 Onderzoek naar effectieve 
en kostenefficiënte 
manieren om drijfvuil in 
Vlaamse waterwegen op 
te ruimen 

Onderzoek OVAM x  

9 Stimuleren van de 
selectieve inzameling van 
kunststofverpakkingsafval 
‘out of home’ 

Beleid OVAM x  

11 Implementatie van 
gebruiksverbod op 
fruitstickers 

Beleid OVAM  x 

12 Ondersteunen van de 
uitfasering van 
microplastics in 
verzorgingsproducten via 
bewustmaking 

Sensibilisering VVSG en 
consumenten-
organisaties 

 x 

13 Aanmoedigen van 
bedrijven om in te 
tekenen op Operation 
Clean Sweep om verlies 
van kunststofpellets te 
voorkomen 

Sensibilisering PlasticsEurope x  

14 Onderzoek naar 
verwijderingsrendement 
van microplastics in 
RWZI’s in Vlaanderen 

Onderzoek VMM x  

15 Nieuwe sorteeranalyse in 
2020 die toelaat het 
verbeterpotentieel voor 
het selectief inzamelen 
van huishoudelijke 
kunststoffen te 
identificeren en evalueren  

Onderzoek OVAM  x 

16 Nieuwe sorteeranalyse in 
2022 die toelaat het 
verbeterpotentieel voor 
het selectief inzamelen 
van bedrijfsmatige 

Onderzoek OVAM  x 
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kunststoffen te 
identificeren en evalueren 

17 Onderzoek naar het 
potentieel en 
haalbaarheid van 
selectieve inzameling van 
kunststoffen op 
sloopwerven 

Onderzoek OVAM  x 

18 Meer transparantie in de 
bestemming van 
kunststofafval via een 
aanpassing van de Basel 
Conventie 

Beleid OVAM  x 

19 Meer transparantie in de 
bestemming en 
verwerking van 
kunststofafval via de 
erkenning van Valipac 

Beleid Valipac  x 

20 Bijdragen tot de realisatie 
van bijkomende 
innovatieve 
recyclagecapaciteit in 
Vlaanderen 

Beleid  VMH en AO x  

23 Implementatie van het 
gebruiksverbod op 
afvalzakken gemaakt 
zonder kunststofrecyclaat 

Beleid OVAM  X 

26 Pleiten voor een 
geharmoniseerd en 
betaalbaar 
verificatiesysteem om het 
gehalte aan recyclaat in 
producten te declareren 

Beleid + 
sensibilisering 

BQA x  

27 Dichten van de kloof 
tussen afvalbeleid en 
productbeleid 

Beleid OVAM X  

28 Ondersteunen van 
gefocust en 
multidisciplinair 
onderzoek gelinkt aan 
kunststoffen in onze 
rivieren en zeeën 

Onderzoek + 
Beleid 

VLIZ, i.s.m. 
OVAM, 
Mooimakers en 
overlegplatform 
Vlaams 
actieplan 
marien 
zwerfvuil 

x  

29 Monitoring van plastic 
zwerfvuil op de Belgische 
stranden 

Onderzoek VLIZ X  

30 Monitoring van 
microplastics in sediment, 
zeewater, rivieren, meren 
en biota 

Onderzoek VMM i.s.m. 
VLIZ 

 X 
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31 Inzicht versterken in cijfers 
met betrekking tot de 
verwerking van 
kunststofafval zowel in 
binnen- als buitenland 

Onderzoek OVAM  x 

33 Implementatie van 
gebruiksverbod op 
wegwerpcateringmateriaal 
voor overheden 

Beleid OVAM  X 

 
 
Voor de uitvoering van de nieuwe acties kan gesteund worden op bestaande financieringskanalen, 
zoals: 
- het investeringsfonds van de Vlaamse Milieuholding.  
Dit is een publieke investeringsmaatschappij die participeert in ondernemingen in de milieusector die 
door de Vlaamse overheid worden aanzien als strategisch en die risicokapitaal verschaft aan 
bedrijven die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden en de transitie naar de circulaire 
economie versnellen. Om de uitbouw van nieuwe en vernieuwende initiatieven met een gunstige 
milieu-impact en de circulaire economie te stimuleren, treedt de VMH op als 
risicokapitaalverschaffer. Zowel starters of bedrijven in een vroege ontwikkelingsfase, komen in 
aanmerking voor participatie. VMH zal enkel investeren samen met de ondernemers, bedrijven en 
andere financiers onder vorm van een minderheidsaandeel in de risicokapitaalronde. VMH investeert 
maximum 49% van een investeringsronde. De investering die VMH kan doen bedraagt tussen de 
200.000euro en 3 miljoen euro. VMH verwacht haar aandeel te kunnen valoriseren in een tijdspanne 
van 5 tot 10 jaar. De komende vijf jaar zal zo in totaal 30 miljoen euro worden besteed aan jonge 
ondernemingen die actief zijn in de circulaire economie; 
 
- het onderzoeksbudget van VLAIO36; 
- de subsidies van Vlaanderen Circulair, via de lancering van open calls. Zowel in 2017 als in 2018 
werd hiervoor bij benadering 4,7 miljoen euro vrijgemaakt; 
- de subsidies van de Vlaamse speerpuntclusters (Catalisti, Flanders’ Food, SIM, VIL, Flux50 en de 
Blauwe Cluster) die jaarlijks 500.000 euro, gedurende maximum 10 jaar, beschikbaar hebben voor 
hun innovatieplatformen37; 
- het werkplan Halve Euro. Dit programma steunt op de halve euro per inwoner die Fost Plus jaarlijks 
aan het Vlaams Gewest betaalt, om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. 
Het werkplan Halve Euro wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien door het kabinet van de minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw, de OVAM en Fost Plus; 
- het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een initiatief van Indaver en de 
milieuorganisaties ABLLO en BBL; 
- subsidies voor innovatieve projecten via OVAM; 
- middelen van andere Vlaamse administraties. 
 
Deelname aan calls van internationale financieringsprogramma’s zoals H2020, LIFE, Interreg, JPI etc. 
vormen eveneens een bron aan middelen voor het uitvoeren van onderzoeken in kader van dit plan. 
 
 
 
 

                                                           
36 zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering 
37 zie https://www.vlaio.be/nl/clusterorganisaties/het-clusterbeleid/speerpuntclusters 
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Voor de uitbesteding van de onderzoeken waar de OVAM als trekker is aangeduid, zal eveneens 
jaarlijks 150.000 euro budget gereserveerd worden als onderdeel van het programma Toegepast 
Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu, kortweg TWOL. 
 
 
 

Actie Omschrijving Aard Trekker Nieuw Mogelijk 
financierings-
kanaal 

6 Onderzoek naar rol van 
biogebaseerde en 
biodegradeerbare 
kunststoffen in een 
circulaire economie 

Onderzoek OVAM x TWOL 

20 Onderzoek naar 
innoverende sorteer- en 
recyclagetechnieken 

Onderzoek OVAM x VLAIO, 
speerpuntclusters
, internationale 
projecten 

21 Onderzoek naar de 
voorwaarden om tegen 
2023 de recyclage van 
verpakkingsafval voor 
100% in de EU te laten 
gebeuren 

Onderzoek OVAM x Halve Euro, 
subsidies 
Vlaanderen 
Circulair 

22 Onderzoek naar de 
barrières in 
productnormen en 
kwaliteitsstandaarden om 
kunststofrecyclaat te 
gebruiken in 
eindproducten 

Onderzoek OVAM x TWOL 

24 Stimuleren van de afzet 
van kunststofrecyclaten 

Onderzoek + 
Beleid 

FostPlus, 
Valipac 

x Halve Euro, 
Vlaanderen 
Circulair 

25 Onderzoek en 
investeringen voor het 
inzetten van recyclaten in 
de primaire productie 

Onderzoek Essencia x VMH, subsidies 
speerpuntclusters
, Vlaanderen 
Circulair 

32 Versterken de kennis rond 
criteria voor circulair 
aankoopbeleid, met name 
voor biogebaseerde 
producten en producten 
gemaakt uit 
kunststofrecyclaat 

Onderzoek OVAM x TWOL, VLAIO, 
speerpuntclusters
, Halve Euro 
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