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1 AANLEIDING VOOR HET NIEUWE UITVOERINGSPLAN AFVALSTOFFEN EN 
MATERIALENBEHEER 

Het actueel uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' 
(OVAM, 20081) bevat de planning voor preventie, selectieve inzameling en 
eindverwerking van huishoudelijk afval voor de periode 2009-2015 (BVR 14/12/2007, 
BS 07/01/2008). Voor de planning van de eindverwerkingscapaciteit hield de Vlaamse 
overheid ook rekening met het categorie-2-bedrijfsafval. De bindende planning van de 
eindverwerking loopt tot 2020. Afvalpreventie, materialen- en grondstoffenbeheer staan 
centraal. Het plan optimaliseert de recyclage en beperkt de eindverwerking tot 150 
kilogram huishoudelijk afval per inwoner per jaar. Dit actuele uitvoeringsplan 2009-2015 
bevat een hoofdstuk over de effecten van de programmering (p 131 e.v.). Hierin werden 
de kosten en financiering van het afvalbeleid doorgerekend (voor lokale besturen en 
gewest), de sociaaleconomische gevolgen (o.a. op werkgelegenheid) en summier de 
milieueffecten van het beleid in beeld gebracht. 
 
Momenteel wordt een nieuw “Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor 
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval” voor de periode 2016-2022 voorbereid dat 
het actuele uitvoeringsplan 2009-2015 zal vervangen.  
 

2 TOETSING AAN DE MER-PLICHT 

De Europese MER-richtlijn (2001/42/EC) verplichting tot een milieueffectbeoordeling 
voor elk plan dat zou kunnen leiden tot activiteiten met mogelijke gevolgen voor het 
milieu. Hier worden de stappen doorlopen voorzien in het Decreet van 27 april 2007 en 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 om te bepalen of een plan of 
programma onder de plan-MER-plicht valt. 
 
1° Valt het Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor huishoudelijk en 
vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022 onder de definitie van een plan in het Decreet 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  

• Decretale of bestuursrechterlijke bepalingen schrijven voor dat een plan 
wordt opgesteld en/of vastgesteld. 

• Het plan wordt door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau 
opgesteld. 

• Het plan wordt via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau 
vastgesteld. 

Het Uitvoeringsplan beantwoordt aan de Europese regelgeving (o.a. Europese 
kaderrichtlijn afvalstoffen, 2006/12/EG, 2008/98/EG). Het Uitvoeringsplan en de 
bijhorende opmaakprocedure, hebben hun juridische basis in het Vlaamse 
Materialendecreet (BS 23/12/2011, art. 18). Het Uitvoeringsplan wordt opgesteld door 
de Vlaamse overheid (de OVAM) en vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het geldt 
voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken 
van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke 
verenigingen, gemeenten en publiek- en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader 

                                                   
1 http://www.ovam.be/uitvoeringsplan-milieuverantwoord-beheer-van-huishoudelijke-
afvalstoffen-umbha 
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waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet 
uitvoeren.  
 
2° Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 

• Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning 
(stedenbouwkundige, milieu-, …) aan een project; 

• Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale 
beschermingszones waardoor een passende beoordeling vereist is. 

Het Uitvoeringsplan vormt een directe basis enkel voor het toekennen van vergunningen 
in de eindverwerking van restafval (verbrandingsinstallaties en stortplaatsen) en deze 
maatregelen kunnen eveneens betekenisvolle effecten hebben op speciale 
beschermingszones (emissies en eventueel ruimte-inname). Het Uitvoeringsplan valt 
dus onder het toepassingsgebied van het DABM. 
 
3° Valt het plan onder de plan-MER-plicht?  

•  van rechtsweg” plan-MER-plichtig: 
• Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van 

het BVR van 10/12/2004 (project-MER-plicht) én niet het gebruik 
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 
wijziging inhouden én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, 
visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening; 

• Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het 
gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een 
kleine wijziging inhouden; 

• Plannen die niet onder bovenstaande vallen maar wel onder Bijlage III van 
het BVR van 1/03/2013. 

De installaties voor eindverwerking vallen onder Bijlage I of II van het BVR van 
10/12/2004 (MER-plichtige activiteiten: met of zonder mogelijkheid van gemotiveerd 
verzoek tot ontheffing) of onder Bijlage III van het BVR van 1/03/2013 (project-MER-
screeningsplicht). De bindende bepalingen rond eindverwerking bestrijken het hele 
geografische grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het Uitvoeringsplan is dus van 
rechtswege plan-MER-plichtig volgens het DABM. 
 
Besluit 
Er moet een plan-MER opgesteld worden voor het Lokaal afval- en materialenplan, 
uitvoeringsplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022. Deze plan-
MER plicht komt voort uit het feit dat het Uitvoeringsplan bindende bepalingen oplegt 
aan de eindverwerking van huishoudelijk restafval en bedrijfsrestafval. Het geeft dus 
rechtstreeks aanleiding tot en legt randvoorwaarden op aan vergunningsaanvragen voor 
eindverwerkingsinstallaties in de periode 2016-2022. Het actuele uitvoeringsplan 
huishoudelijke afvalstoffen 2009-2015 werd bij zijn opmaak niet onderworpen aan een 
volwaardige plan-MER-procedure, enkel aan een screening van bepaalde onderdelen 
(OVAM 2008). 
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3 PLAATS PLAN-MER IN OPMAAKPROCES VAN HET PLAN 

3.1 Opmaak Uitvoeringsplan 

Momenteel wordt een nieuw “Lokaal afval- en materialenplan, uitvoeringsplan voor 
huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval” opgemaakt voor de periode 2016-2022 met 
aandacht voor de planning van preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van 
huishoudelijk afval en, extra ten opzichte van het actuele uitvoeringsplan, (een deel van) 
het bedrijfsrestafval. Alleszins is het zo dat dit plan een basis zal vormen voor het al of 
niet toekennen van vergunningen, in het kader van eindverwerking van afval door 
storten of verbranden en op het vlak van het materialenbeheer.  
 
De grote lijnen en afbakening van het Uitvoeringsplan zijn opgenomen in de interne nota 
“Krijtlijnen afval- en materialenplan op lokaal niveau v2” (OVAM, 2015a). Deze Krijtlijnen 
zijn tot stand gekomen binnen de OVAM-projectgroep “vervolg UMBHA”, die het vervolg 
maakt op het actueel uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen' (OVAM, 2008). Uit bilaterale gesprekken met diverse stakeholders 
(producenten, distributeurs, consumenten, lokale besturen, afvalinzamelaars en –
verwerkers) in de zomer van 2014 zijn actiepunten naar voor gekomen waar een brede 
consensus over heerst, al blijft de discussie over de precieze uitvoeringsmodaliteiten 
lopende. Studies werden uitgevoerd om na te gaan hoe het beleid in de toekomst het 
best kan inspelen op de verwachte evoluties op het vlak van diversiteit van de bevolking 
en veranderingen in ruimtelijke context2.  
 
OVAM bakende de grote stromen af waarrond in het Uitvoeringsplan actie zal worden 
ondernomen. Voor de verdere invulling van deze stromen werden deelprojectgroepen 
opgericht (organisch biologisch afval, papier en karton, textiel, kunststoffen en 
eindverwerking). Daarnaast werd ook voor de concrete invulling van het luik preventie 
en hergebruik, zwerfvuil en ontwijkgedrag beroep gedaan op interne experten. De 
Krijtlijnen werden vervolgens voorgelegd aan een stuurgroep en aan het overlegplatform 
huishoudelijk afval en KMO.  
 
In de loop van 2015 vulden twee werkgroepen die krijtlijnen verder in: één werkgroep 
met vertegenwoordigers van VVSG/Interafval en de OVAM en een andere werkgroep 
van FEBEM en de OVAM. In een aantal gezamenlijke overlegmomenten werden de 
visies van beide werkgroepen op elkaar afgestemd.  
 
Het voorontwerp uitvoeringsplan werd besproken op het gezamenlijk Overlegplatform 
huishoudelijk afval en KMO op 16 september 2015. 
 

3.2 Inhoudelijke rol van het plan-MER in de opmaak van het Uitvoeringsplan 

De Krijtlijnen formuleren als maximaal haalbaar streefdoel een vermindering van 15% 
van de totale hoeveelheid restafval (in ton per jaar) van gezinnen en bedrijven in 2022 in 
vergelijking met 2013. Dit was het uitgangspunt begin 2015 op het ogenblik dat de 
planomschrijving voor de kennisgeving van dit plan-MER werd uitgewerkt én het 

                                                   
2 Innovatieve inzamelsystemen in een veranderende ruimtelijke context,  maart 2015 
- Invloed van demografische ontwikkeling op het afvalbeheer, maart 2015 
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uitgangspunt voor de verdere bespreking van het uitvoeringsplan met de actoren in de 
loop van 2015. 
 
De eenheid waarin OVAM haar doelen formuleert, is (vermeden) ton restafval per jaar. 
De relatieve bijdrage van verschillende acties wordt afgewogen aan de bijdrage aan de 
totale reductie door het gehele plan in ton per jaar. Deze eenheid is relevant, helder en 
duidelijk. Echter de milieuwinst van het vermijden van eenzelfde ton hout, dan wel 
kunststof of organisch materiaal, hoeft niet gelijk te zijn voor deze verschillende 
stromen. Het kan dus zo zijn dat het meer winst oplevert voor het milieu om een ton van 
stroom A selectief op te halen en niet te verbranden of storten, dan een ton van stroom 
B. Dit is waar dit MER op strategisch niveau op in zal gaan. 
 
De omzetting van de Krijtlijnen met aangepaste doelstellingen in een nieuw 
Uitvoeringsplan zal ook rekening houden met de resultaten van dit plan-MER. Er wordt 
meer differentiatie aangebracht in de kwantitatieve doelstellingen voor de verschillende 
acties van het plan, uitgedrukt als ton per jaar. Dit laat toe om bij het overleg met de 
actoren en het intern overleg binnen OVAM een meer verfijnde afweging te maken van 
het belang van de acties onderling en de milieuwinst ten opzichte van inspanningen en 
kosten die van de actoren worden gevraagd. 
 

3.3 Plan-m.e.r.-procedure en opmaak Uitvoeringsplan 

Bijlage 3.1: Procedure plan-MER 

In bijlage 3.1 wordt de volledige procedure van een plan-MER weergegeven. In principe 
volgt het strategisch MER deze. Concreet verloopt de interactie tussen opmaak van een 
ontwerp Uitvoeringsplan en de plan-m.e.r.-procedure als volgt. 
 
De dienst Mer van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid verklaarde het 
kennisgevingsdossier voor dit plan-MER volledig op 20 juli 2015. De terinzagelegging 
voor dit plan-MER liep van 27 juli tot en met 31 augustus 2015. 
 
De dienst stelde bijzondere richtlijnen op, rekening houdend met principieel verplichte 
onderdelen van een plan-MER volgens het DABM, de ontvangen inspraakreacties, de 
ontvangen adviezen ne met de bespreking van het volledig verklaard 
kennisgevingsdossier met de betrokkenen op de richtlijnenvergadering van 3 september 
2015. 
 
Omdat de kennisgevingsnota een planbeschrijving omvatte vóór de consultatie van het 
ontwerp van nieuw Uitvoeringsplan, waren een aantal inspraakreacties en adviezen niet 
relevant voor dit plan-MER:  

 Reacties die geen deel uitmaken van de decretaal vereiste elementen van een 
plan-MER (bv. kosten-batenanalyse, financiële gevolgen voor gemeenten en 
burgers en kostprijs van de acties, deze wordt bekeken in de socio-economische 
studie bij het Uitvoeringsplan); 

 Reacties die gaan over procedurele aspecten buiten deze plan-MER procedure; 
 Reacties die betrekking hebben op zaken buiten de scope van het plan-MER en 

eerder van inhoudelijke aard zijn op het uitvoeringsplan zelf en niet op de 
milieubeoordeling (bv. vragen en aanvullingen bij de verschillende opgesomde 
stomen en acties, vragen inzake correctiefactoren, … Deze inspraakreacties en 
adviezen werden doorgegeven aan de OVAM. Inzake het Uitvoeringsplan zal 
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later een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden en het wordt 
aangeraden om deze adviezen en opmerkingen bij dit later openbaar moment 
opnieuw in te dienen.  

 
In dit MER worden de onderzoeksresultaten (specifieke milieu-informatie achter de 
tonnages) en de beoordeling ervan weergegeven. Dit MER wordt teruggekoppeld met 
de experten van OVAM die ook de onderhandelingen rond de acties voeren, zodat de 
kennis uit het onderzoek ingebracht wordt in het opmaakproces van het Uitvoeringsplan. 
Het is te verwachten dat in de onderhandelingen bepaalde acties zullen geschrapt 
worden en andere bijgesteld worden. Het plan-MER vertrekt van de Krijtlijnen, de kennis 
van de interne deskundigen van OVAM over het lopende overleg en de inspraakreacties 
en adviezen tijdens de kennisgeving om tot een scoping van acties te komen die 
onderzocht worden in het MER. 
 
Op basis van de ontwerptekstbespreking, vergadering 11 december 2015 te Brussel, 
van het ontwerp-MER van 30 oktober 2015, werd dit definitief MER opgesteld en 
ingediend bij dienst Mer. De Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid keurt het MER 
definitief goed of af. 
 
Het nieuwe Uitvoeringsplan wordt uitgeschreven, waarna het in openbaar onderzoek 
gaat eind 2015, samen met het plan-MER. Dit garandeert de openbaarheid van de 
inhoud van het plan-MER. Zoals uit de kennisgevingsfase bleek, zullen de betrokken 
actoren, met name de steden en gemeenten, de inhoud van het plan-MER in 
beschouwing nemen bij hun adviezen op het ontwerp van Uitvoeringsplan. Bij de 
vaststelling van het Uitvoeringsplan dient OVAM onder meer een verklaring op te stellen 
die samenvat hoe de milieuoverwegingen in het plan werden geïntegreerd, hoe rekening 
gehouden werd met het goedgekeurde plan-MER, de uitgebrachte adviezen in het kader 
van het openbaar onderzoek en de redenen waarom gekozen is voor het plan zoals het 
aangenomen is. 
 
Tegen eind april 2016 wordt dan een definitieve goedkeuring van het nieuwe 
Uitvoeringsplan verwacht door de Vlaamse Regering. Het definitief MER wordt gevoegd 
bij het Uitvoeringsplan dat ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.  
 
Datum Uitvoeringsplan Plan-MER 
17/12/2014 Bespreking ontwerp Krijtlijnennota op 

Overlegplatform 
 

januari 2015 Krijtlijnennota v2  
20/07/2015  Volledigverklaring Kennisgevingsnota 
27/07-31/08/2015  Terinzagelegging 
03/09/2015  Richtlijnenvergadering 
28/10/2015 Bespreking definitief voorontwerp 

Uitvoeringsplan op Overlegplatform 
 

30/10/2015  Ontwerp MER 
11/12/2015  Ontwerptekstbespreking 
18/12/2015  Definitief MER 
24/12/2015  Goedkeuring definitief MER 

01/2016 of  
02/2016 

Openbaar onderzoek Ontwerp 
Uitvoeringsplan 

 

30/04/2016 Goedkeuring Vlaamse Regering  
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3.4 Projectteam 

De disciplines worden behandeld door de erkend deskundigen in tabel 3.1. Allen zijn 
werkzaam bij Royal HaskoningDHV. Guy Geudens treedt op als MER-coördinator. Gert 
De Bruyn behandelt de aspecten van Mens-toxicologie en psychosomatische aspecten. 
Steven Lemaire voerde de LCA-analyses uit. 
 
Tabel 3.1: Team van Mer-deskundigen 

Deskundige Discipline Ministrieel besluit Geldigheid 
Marieke Gruwez Bodem (pedologie en geologie) AMV/LNE/ERK/MER/EDA-652/V2  onbeperkt 
 Water (grondwater & oppervlaktewater) AMV/LNE/ERK/MER/EDA-652/V2 onbeperkt 
Kristof Wijns Geluid en trillingen (geluid) MB/MER/EDA/739-V2 onbeperkt 
Gert De Bruyn Lucht (geur en luchtverontreiniging) en 

klimaat 
AMV/LNE/ERK/MER/EDA-640/V2 onbeperkt 

Guy Geudens Fauna en Flora AMV/ERK/MER/EDA-709/V1 onbeperkt 
 Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie (landschap) 
AMV/ERK/MER/EDA-709/V1 onbeperkt 

Jon van Dijk Mens ruimtelijke aspecten en mobiliteit MB/MER/EDA-800 onbeperkt 
 
De interne deskundigen zijn: 
Piet Debaere (OVAM) 
Ann De Boeck (OVAM) 
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4 BESCHRIJVING VAN HET PLAN3 

4.1 Het actuele uitvoeringsplan 2008-2015 

Het actueel uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' 
(OVAM, 2008) hanteerde een vierdeling rond vier plandoelstellingen: 

• Milieuverantwoorde consumptie neemt relatief en absoluut toe 
• Totale hoeveelheid huishoudelijk afval blijft gelijk of vermindert t.o.v. jaar 

2000, door recyclage 
• Restafval voor eindverwerking vermindert tot 150 kg/jaar/inwoner 
• Restafval wordt volgens de afvalverwerkingshiërarchie verwijderd. 

 
Er werd een lans gebroken voor een integrale aanpak met centraal gedragsverandering 
volgens MOVE, Mogelijkheden creëren en aanbieden, Ont- en aanmoedigen, Voorbeeld 
stellen en Engagement creëren. 
 
De realisatie werd voorzien door vier programma’s:  

• een ondersteunend, generiek programma 
• preventie, milieuverantwoorde consumptie en producthergebruik 
• selectieve inzameling en recyclage 
• een programma rond eindverwerking 

 
De doelstelling rond de hoeveelheid restafval wordt gehaald vanaf het begin van de 
planperiode (zie 7.2). Daarom kwam voor een nieuw Uitvoeringsplan de vraag op of de 
doelstelling ambitieuzer kon. Anderzijds zal een nieuw Uitvoeringsplan ook het denken 
rond materialenbeheer verder moeten integreren in het afvalbeleid. 
 
Er werd een inschatting van de milieueffecten van het plan gemaakt, voornamelijk voor 
het hoofdstuk eindverwerking van de programmering. 
 

4.2 Uitgangspunten van het Plan 

Voor de kennisgevingsnota van dit plan-MER werd als omschrijving van het te 
beoordelen plan de Krijtlijnnota v2 (OVAM, 2015a en b) genomen. Deze omschrijving 
wordt ook aangehouden doorheen het MER-onderzoek. Deze omschrijving noemen we 
verder in het document het Plan. Indien informatie wordt gebruikt die later werd 
gepubliceerd, dan wordt dit expliciet vermeld. 
 
OVAM baseert het Plan op deze zeven uitgangspunten: 
 

1. Bijdrage aan de lange termijnvisie huishoudelijk afval en eindverwerking 
2. Samenwerking met vertrouwde en nieuwe partners afval- en materialenbeleid 
3. Innovatie van selectieve inzameling in veranderende maatschappij 
4. Inzetten op het bedrijfsrestafval 
5. Geen grote bijkomende kosten voor de partners 
6. Huidige rollen en verantwoordelijkheden grondig bekijken 
7. Focus op het lokale niveau 

                                                   
3 Gebaseerd op de “Krijtlijnen voor het nieuwe uitvoeringsplan” (OVAM, 2015a en b) 
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1. Het Uitvoeringsplan wil stappen zetten richting de realisatie van de lange termijnvisie 
huishoudelijk afval en eindverwerking (directieraad OVAM 20 september 2013).  
 
Het Uitvoeringsplan ontwikkelt doelstellingen en acties om producten meer te 
hergebruiken; materialen meer in de kringloop te houden, de hoeveelheid restafval naar 
eindverwerking af te bouwen, de verwerkingscapaciteit op het beschikbare aanbod af te 
stemmen en zwerfvuil aan te pakken. 
 
2. Voor het Uitvoeringsplan wordt maximaal samengewerkt met de vertrouwde, maar 
ook nieuwe partners in het afval- en materialenbeleid: lokale besturen, private 
inzamelaars, beheersorganismen, Komosie, Vlaco, distributiesector, verwerkers, ... . Het 
afvalbeleid in Vlaanderen kent een lange traditie zodat het laag hangend fruit al is 
geplukt en de inspanningen steeds zwaarder worden. Daarnaast verandert de 
maatschappij: sterke verstedelijking, kleinere huisvesting met beperkte ruimte om te 
sorteren, vergrijzing van de bevolking, afnemende sociale controle, toenemende 
diversiteit naar taal en cultuur. 
 
3. De ingeburgerde systemen voor selectieve inzameling bij gezinnen staan onder druk, 
bv. door logistieke problemen in de stedelijke kernen. Het Uitvoeringsplan wil ruimte 
creëren naar de lokale besturen toe om innovatieve vormen van inzamelen op maat te 
optimaliseren, binnen een set van aangeboden scenario's, mits een minimale 
dienstverlening naar de burger toe. Lokale proefprojecten voor nieuwe vormen van 
inzameling worden gestimuleerd. 
 
4. Het Uitvoeringsplan zal meer dan voorheen inzetten op het bedrijfsrestafval. 
Voorliggend uitvoeringsplan integreert het uitvoeringsplan ‘Gescheiden inzameling 
bedrijfsafval van kleine ondernemingen’, dat hierbij wordt opgeheven. Het gaat om 
dezelfde stromen wat samenstelling betreft (PMD, P&K, OBA, meubelen, …) alleen 
verschillen soms de hoeveelheden. Het productieafval van bedrijven zit niet in de scope 
van het Uitvoeringsplan, behalve dan het deel dat naar verbrandingsovens gaat. Het 
plan creëert op deze manier samenhang in het beleid rond de genoemde afvalstromen. 
Het beheer van huishoudelijke en bedrijfsafvalstromen omvat vele facetten. Er moet 
rekening worden gehouden met maatschappelijke evoluties, gedragsveranderingen, 
veranderende ruimtelijke contexten, technologische ontwikkelingen en verschillende 
actoren die hun rol spelen in het beleid. Het plan brengt al die aspecten samen.  
 
5. Het Uitvoeringsplan mag geen grote meerkost met zich meebrengen t.a.v. de lokale 
besturen en de bedrijven. Maatregelen met een extra kostprijs zullen moeten 
gecompenseerd worden. 
 
6. Het Uitvoeringsplan wil nadenken over de huidige rollen en verantwoordelijkheden bij 
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen met volgende uitgangspunten: 

 Doelstellingen materialenbeleid voorop (preventie, maximale bronsortering, 
maximale selectieve inzameling, verwerking volgens materialenhiërarchie); 

 Inzameling zelf met minimale milieu-impact: belang logistieke efficiëntie; 
 Inzameling kostenefficiënt, zonder verlies kwaliteit en klantvriendelijkheid  
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 Handhaafbare kwaliteit van de aangeboden afvalstoffen: o.a. eenvoud in de 
communicatie naar de klanten en controleerbaarheid; 

 Ruimte voor vernieuwing in de manier van aanbieden en inzamelen afvalstoffen; 
 Het 'de vervuiler betaalt principe' wordt meegenomen; 
 Burgers mogen niet betalen voor het afval van bedrijven; 
 Afweging van kosten voor selectieve inzameling en kosten restafval. Sturende 

tarieven: selectieve inzameling moet lonen voor de aanbieder; 
 Lage drempel voor deelname aan de selectieve inzameling, zowel voor burgers 

als voor KMO's. Ontwijkgedrag moet worden vermeden; 
 Een continue minimum dienstverlening voor bepaalde fracties is noodzakelijk. 

Deze rechtvaardigt een financiering van de basiskost door de aanbieders. 
 
7. Binnen een veelheid aan juridische instrumenten en programma’s van het gehele 
afval- en materialenbeleid (Vlarema, MBO’s, erkenningen, …), moet het Uitvoeringsplan 
een unieke positie krijgen door te focussen op het lokale niveau. Daarom wordt, zoals 
aangegeven in hoofdstuk 3, stapsgewijze gezocht naar draagvlak bij de actoren voor de 
doelstellingen en de acties. 
 

4.3 Doelstelling van het Plan 

Zoals vastgelegd beoogt het regeerakkoord 2014-2019 met het uitvoeringsplan een 
verdere reductie van de hoeveelheid restafval van gezinnen en bedrijven, bestemd voor 
eindverwerking. In het kader van een duurzaam materialenbeleid is het belangrijk om 
materialen efficiënt te gebruiken en maximaal in de kringloop te houden. Materialen 
storten of verbranden gaat lijnrecht tegen die doelstelling in: het materiaal wordt 
vernietigd en/of definitief uit de kringloop verwijderd. Daarom is het zinvol de 
hoeveelheid restafval zoveel mogelijk in te perken. Vlaanderen formuleert die 
doelstelling enerzijds voor het huishoudelijk restafval en anderzijds voor het gelijkaardig 
bedrijfsrestafval.  
 
Het Plan -de Krijtlijnnota v2 (OVAM, 2015a en b)-, omschrijft als maximaal haalbare 
doelstelling een reductie van 15% van de totale hoeveelheid restafval in 2022 ten 
opzichte van die in referentiejaar 2013. Daarbij werd een reductie van 10% voor de 
huishoudens en van 20% voor de bedrijven vooropgesteld. Concreet moet dan de 
hoeveelheid huishoudelijk restafval in 2022 met 100.000 ton per jaar dalen en de 
hoeveelheid bedrijfsrestafval met 200.000 ton per jaar. De werkelijke 
reductiedoelstelling wordt in 2015 overlegd met de actoren (zie 3).  
Om bij te dragen aan de opmaak van het Uitvoeringsplan wordt in dit MER de 
doelstelling van 15% reductie getoetst op haar milieueffecten, ten opzichte van een 
referentie zonder reductie in 2022. De milieueffecten van de uiteindelijk gekozen, 
haalbare doelstelling in het Uitvoeringsplan zullen dan liggen binnen de vork tussen de 0 
% reductie, i.e. de referentiesituatie, en de 15% reductie. 

Naast de doelstellingen voor de reductie van de hoeveelheid restafval, streeft 
Vlaanderen in het Uitvoeringsplan naar een verdere ontkoppeling van de afvalproductie 
en het consumptieniveau: de evolutie van de consumptieve bestedingen van 
huishoudens moet losgekoppeld worden van de totale hoeveelheid huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Het opvolgen van die ontkoppeling 
geeft een indicatie van de mate van preventie en hergebruik, los van de mate van 
selectieve ophaling en recyclage van afvalstoffen. De ontwerpversie Uitvoeringsplan 
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september 2015 stelt dat de totale hoeveelheid huishoudelijk én vergelijkbaar 
bedrijfsafval per Vlaamse inwoner moet dalen van 522 kg als gemiddelde van 2012, 
2013 en 2014 naar 502 kg in 2022.  
 

4.4 Acties van het Plan 

Naast de uitgangspunten en de reductiedoelstelling benoemt het Plan per stroom 
(afvalstroom of materialentype) acties (OVAM, 2015a). Hieronder wordt een overzicht 
gegeven.  
 
Belangrijk is dat het Plan geen volledigheid nastreeft in het opsommen van bestaande 
acties of werkwijzen in de afval- en materialensector die behouden blijven, of die in elk 
geval niet veranderen ten gevolge van het Plan. 
 
In §7.4 zal worden nagegaan welke van deze acties wel of niet worden meegenomen 
voor de milieubeoordeling in dit plan-MER. Meer details bij elke actie worden gegeven in 
bijlage 7.2. Daar is ook aangegeven waar de concrete reductiedoelstelling van elke actie 
vandaan komt. De globale doelstelling is wel 15% (met 10% voor actor huishoudens en 
20% voor de actor bedrijven), maar de reductiedoelstelling kan in elke actie voor de 
beoogde stroom minder of meer dan deze 15% zijn. De generieke acties die niet te 
verbinden zijn of op te delen in dergelijke stromen, zijn onderaan in de lijst opgenomen. 
 

 Stroom 
o Actie 

 Organisch-biologisch afval (OBA) 
o Voedselverlies tegengaan 
o Thuiskringlopen verder promoten 
o Uitbreiding GFT-inzameling naar OBA in bestaande GFT-regio's 
o Verhoging participatiegraad in bestaande GFT-regio's en uitbreiding 

GFT-inzameling naar bijkomende gemeenten 
o OBA-inzameling in alle Vlaamse gemeenten 
o Verhoging inzameling groenafval 
o Opzetten proefproject keukenafval (OBA) bedrijven 
o Gefaseerde invoering keukenafval (OBA) in bedrijven met veel 

keukenafval  
 Kunststoffen 

o Verplichte inzameling harde kunststoffen via containerpark 
o Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD 
o Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven (haalbaarheidsstudie) 

 Papier en karton 
o Meer selectieve inzameling huishoudelijk P&K door communicatie, 

bijkomende containers, innovatieve inzamelsystemen 
o Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven (onderzoek naar meer 

inzicht) 
 Textiel 

o Meer selectieve inzameling met nadruk op hergebruik én lokale 
recyclage van niet-herbruikbaar deel 

 Grof vuil 
o UPV matrassen 
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o UPV meubelen (eerst evaluatie) 
o Meer hergebruik voorwerpen die nu bij grof vuil komen 

 Preventie en hergebruik huishoudens 
o Deeleconomie 
o Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner 
o Duurzaam aankoopbeleid 
o Meer selectieve inzameling afval bij evenementen 
o Sensibilisering burgers 
o Verderzetting zwerfvuilbeleid 
o Invoering statiegeld op éénmalige drankverpakking (PET/blik) t.b.v. 

zwerfvuilreductie 
 Generieke acties naar bedrijven 

o Verder ondersteunen en uitrollen materialenscan 
o Verderzetten communicatieacties 
o Inspanningen Fost Plus en Valipac rond selectief ophalen P&K 
o E-learning kuisploegen 
o Evaluatie KBS inzamelaars gevaarlijk afval en invoering voor 

inzamelaars bedrijfsrestafval 
o Handhaving 
o Stimuleren collectieve inzameling op bedrijventerreinen 
o Hergebruik: bedrijven 

 Eindverwerking – afvalverbranding4 
o Moratorium op nieuwe verbrandingscapaciteit en vervanging binnen 

reductiedoelstelling  
o In vraag stellen beleidsinstrumenten die afvalverbranding ondersteunen 
o Indien nodig heffingen op eindverwerking  
o Onderzoek beleid voor sluiting specifieke installaties 

 Eindverwerking – storten 
o Gelijkschakeling alle types categorie 2-stortplaatsen 

 
: 

                                                   
4 In de ontwerpversie Uitvoeringsplan september 2015 worden de acties rond 
eindverwerking nader omschreven dan in de Krijtlijnennota 
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5 JURIDISCHE, ADMINISTRATIEVE EN BELEIDSMATIGE SITUERING 

Tabel 5.1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

 Juridische randvoorwaarden Relevantie 

VLAREM De wettelijke basis voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen in Vlaanderen wordt 
geleverd door Vlarem I en Vlarem II, beide uitvoeringsbesluiten van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
Milieuvergunning. Het Besluit van de Vlaamse Regering, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement 
betreffende de milieuvergunning, Vlarem I, dateert van 6 februari 1991 en werd sindsdien een aantal keer aangepast. 
Vlarem II is het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne. Ook Vlarem II werd al verschillende malen aangepast, de laatste aanpassing is van kracht sinds 1 
maart 2009. 

Verbrandingsovens en stortplaatsen (als definitieve opslag) 
voor afval, maar ook containerparken en recyclage 
installaties, hebben vergunningen afgeleverd volgens de 
regels van VLAREM. 
 
De vereisten voor verbrandingsinstallaties, zoals 
opgenomen in VLAREM, zijn milieutechnisch en -
economisch aanvaardbaar. Deze vereisten worden waar 
mogelijk geoptimaliseerd.  
 

VLAREM I Regelt melding en vergunningsaanvraag van ingedeelde inrichtingen met openbaar onderzoek, adviezen, 
vergunningencommissies en beslissingen; de preventie van ongevallen en de voorwaarden en verplichtingen van de 
exploitant van een inrichting. Bevat in bijlage de indelingslijst van hinderlijke inrichtingen 

VLAREM II Bevat de milieuvoorwaarden voor de ingedeelde inrichtingen: zowel algemene voorwaarden (bv. de Beste Beschikbare 
Technieken BBT), als sectorale voorwaarden (bv. de lozingsnormen voor een bepaalde industrie) die van toepassing 
zijn op inrichtingen van één bepaalde rubriek uit de indelingslijst. Het bevat algemene voorwaarden voor niet-
ingedeelde inrichtingen (bv. huishoudelijke lozingsnorm) en het stelt de milieukwaliteitsnormen vast (voor geluid, 
oppervlaktewater en grondwater, bodem, lucht). 

Kaderrichtlijn 
Afval 

De kaderrichtlijn Afval stelt het wetgevingskader inzake de behandeling van afval in de Europese Gemeenschap vast. 
In die richtlijn worden kernbegrippen zoals afvalstoffen, nuttige toepassing en verwijdering gedefinieerd en worden de 
essentiële voorwaarden geschapen voor het beheer van afvalstoffen.  

Het Vlaamse materialen- en afvalbeleid (o.a. 
Materialendecreet en VLAREMA) wordt voor een groot 
deel bepaald door Europese wetgeving. Soms vormt 
Europese regelgeving de aanleiding voor het opstellen van 
nieuwe Vlaamse regels. In andere gevallen loopt het 
Vlaamse materialen- en afvalbeleid voor op Europa. Eens 
de Europese Unie met eigen wetgeving over de brug is 
gekomen, gebeuren er nog bijsturingen. 

Materialen-
decreet 

Op 1 juni 2012 is het Materialendecreet in werking getreden met een integrale kijk op de materiaalketen die 
onontbeerlijk is voor een blijvende oplossing voor het afvalvraagstuk. Ze verankert het duurzaam materialenbeheer in 

Het Materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA 
leggen de juridische basis om de materialenkringlopen in 
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 Juridische randvoorwaarden Relevantie 

Vlaanderen. Het decreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98. Het afvalstoffendecreet uit 1981 
vervalt. 

Vlaanderen beter te sluiten. Zo omvat het bijvoorbeeld 
stortverboden. Het nieuwe Uitvoeringsplan kadert integraal 
in het Vlaamse materialenbeleid en legt de basis om dat 
beleid te vertalen naar het lokale niveau. 

VLAREMA Parallel aan het decreet, is er een nieuw uitvoeringsbesluit dat het VLAREA volledig vervangt: het Vlaams Reglement 
voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het VLAREMA, bevat meer gedetailleerde 
voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de 
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. 

Europese 
verordening in- 
en uitvoer afval  

In deze Europese Verordening in- en uitvoer afval (Verdrag van Basel) worden de procedures voor 
grensoverschrijdende afvaltransporten omschreven.  

 

VLAREBO Het VLAREBO of Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering is het uitvoeringsbesluit van het decreet 
betreffende de bodemsanering in Vlaanderen. Het creëert een wettelijk kader voor: de systematische beslissingen tot 
bodemsanering en de prefinanciering van de sanering en het verhalen van de kosten. Het regelt: de identificatie en 
inventarisatie van verontreinigde gronden (register), de saneringsplicht en aansprakelijkheid en de regeling bij 
overdracht van gronden en sluiten van inrichtingen. 

De omgang met bestaande stortplaatsen wordt hierdoor 
geregeld.  

IPPC Richtlijn De Integrated Pollution Prevention and Control-richtlijn of richtlijn 1996/61/EC staat voor, geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging. Op 7 januari 2014 is ze vervangen door de RIE richtlijn 2010/75/EU, inzake industriële 
emissies. Nieuwe installaties moeten aan deze vereisten voldoen, die gebaseerd zijn op de BBT’s (in Vlaanderen o.a. 
opgesteld door VITO). Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn vergunningsplichtig is. In Vlaanderen 
wordt dit in VLAREM I aangeduid met een X. 

 

NEC Richtlijn Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 regelt de nationale 
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen. In België zijn de gewesten verantwoordelijk voor de 
stationaire bronnen en de federale overheid voor de mobiele bronnen. 

Restafvalverbranding en stortplaatsen hebben hun 
specifieke bijdrages aan de totale emissies. Ook deze 
bijdrage wordt door het beleid beschouwd voor potentiële 
verminderingen. 

BREF Best Available Technique REFerence documents: Europese uitwerking van de IPPC richtlijn. In een BREF-document 
staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen. 

In de planperiode moet afvalverbranding minstens voldoen 
aan de vereisten van het Europese Best Available 
Techniques Reference Document (BREF) over ‘Waste 
Incineration’. Dat moet de hinder voor de omgeving verder 
beperken. Daarom moeten alle installaties bij een 

BBT De term BBT vormt een belangrijk begrip in het milieuvergunningenbeleid voor bedrijven, zowel in Vlaanderen 
(VLAREM), als in Europa (Europese IPPC-richtlijn en Richtlijn Industriële Emissies). BBT zijn technieken en 
organisatorische maatregelen die het best scoren op milieugebied, onder technisch en economisch haalbare 

http://nl.wikipedia.org/wiki/VLAREM
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 Juridische randvoorwaarden Relevantie 

omstandigheden. Er zijn zowel Vlaamse als Europese BBT-studies (zie BREF) 
- De Vlaamse BBT-studies geven een overzicht en beschrijving van de milieu- en energievriendelijke maatregelen in 
verschillende industriële sectoren, en selecteren hieruit de  Beste Beschikbare Technieken (BBT). De studies bevatten 
verder aanbevelingen voor milieuvergunningsvoorwaarden en regelgeving (VLAREM), ecologiepremie en verder 
onderzoek.  De studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de overheid 
betrokken zijn. 
- De Europese BBT-studies (BREF’s) worden opgesteld door het IPPC-bureau van het onderzoekscentrum IPTS in 
Sevilla in het kader van de Europese IPPC-richtlijn en de Richtlijn Industriële Emissies . Deze BREF’s geven per 
bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn. Een wijziging in de Richtlijn 
Industriële Emissies ten opzichte van de IPPC-richtlijn is het gebruik van BBT-conclusies. 
De studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de lidstaten betrokken zijn. Voor 
dit proces heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd. 

vergunnings- of hervergunningsaanvraag minstens voldoen 
aan de voorwaarden van het BREF voor nieuwe 
installaties. De eindverwerkingscapaciteit moet worden 
ingevuld met installaties die beantwoorden aan het BBT-
principe. 

Vlaamse Codex 
RO 

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten 
behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht 
worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 
elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de 
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. De 
ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten wordt vastgelegd in ruimtelijke 
structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. 

Nieuwe verbrandingsovens containerparken en recyclage-
installaties hebben stedenbouwkundige vergunningen 
nodig 

Natuurdecreet De meest recente wijziging was op 9 mei 2014, het decreet bepaalt: de doelstellingen en de planning van het 
natuurbeleid in Vlaanderen, de algemene maatregelen ter bevordering van het natuurbehoud, het gebiedsgerichte 
natuurbeleid, het soortgerichte natuurbeleid en de samenwerking met doelgroepen en met andere overheden. 

Nieuwe verbrandingsovens, vergisters, of recyclage 
installaties moeten aantonen dat hun verzurende en 
vermestende emissies geen significante negatieve impact 
hebben op de gestelde instandhoudingsdoelen van Natura 
2000. Dit zit vervat in de programmatorische aanpak 
stikstof en wordt uitgewerkt in een (voortoets) van 
passende beoordeling bij een vergunningsaanvraag voor 
een concrete installatie. 

Onroerend Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten en landschappen is de juridische grondslag het Onroerenderfgoeddecreet Nieuwe verbrandingsovens, vergisters, of recyclage 
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 Juridische randvoorwaarden Relevantie 

erfgoeddecreet en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit. Beide zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Decreet en besluit 
bevatten de werkinstrumenten om te beschermen en te beheren door: erkenningen, inventarissen, 
beschermingsstatuten, beheersplannen en beheercommissies, richtplannen, vergunningen, premies, subsidies en 
handhaving. Tot de inwerkingtreding van het hoofdstuk archeologie uit het Onroerenderfgoeddecreet blijft het 
Archeologiedecreet (1993) de decretale basis, aangevuld met de bepalingen uit het bijbehorende Archeologiebesluit. 

installaties moeten in een MER en/of bij 
vergunningsaanvragen de relevante erfgoedaspecten 
toetsen. 

 
 Beleidsmatige randvoorwaarden Relevantie 

RSV en BRV Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen RSV is sinds 1997 een belangrijk 
fundament van het ruimtelijk beleid. Eigenlijk is het geen plan maar een visie. De 
laatste herziening gebeurde in de periode 2010-2011. Parallel aan de verdere 
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse 
Regering een nieuw Beleidsplan Ruimte BRV voor. 

Het RSV stelde het vast dat verspreide bebouwing  wezenlijk is in Vlaanderen. Niet 
zozeer de inplanting op Vlaams niveau op zich is relevant, wel het patroon van 
voorkomen van de verspreide bebouwing. Bij de expliciete opsomming van 
verspreide bebouwing werden afvalinrichtingen genoemd. In stedelijk gebied stelt 
het RSV dat voor hinderende nutsvoorzieningen zoals afvalverbranding in het 
afbakeningsplan voor het stedelijk gebied locaties worden voorzien die rekening 
houden met de hinder van deze voorzieningen.  
De voorkeur gaat naar de inplanting van afvalstoffenverwerkingsinstallatie op 
bedrijventerreinen, containerparken en kringloopcentra in de kernen of op 
bedrijventerrein dat aansluit bij de kernen.  
Daarnaast ging het RSV ervan uit dat er geen nieuwe stortplaatsen voor 
(huishoudelijk of industrieel) afval meer nodig zijn en dat verbrandingsassen op 
bestaande of eventueel uitbreiding van bestaande stortplaatsen kan. 
Voor regionale bedrijventerreinen kan de differentiatie aangebracht worden door 
zones voor afvalverwerking en recyclage aan te duiden. 
Er wordt een lans gebroken voor afvaltransport over waterwegen. 

Vlaams 
Milieubeleidsplan 2011-
2015 

Het Milieubeleidsplan (huidige is MINA 4) bepaalt de hoofdlijnen van het 
milieubeleid dat door het Vlaamse Gewest, en ook door de provincies en 
gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden gevoerd. 
Naast een schets van de context, is in het plan een evenwaardige plaats 

x 

http://rsv.vlaanderen.be/Default.aspx?tabid=15333
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toebedeeld aan de langetermijndoelstellingen, de overheidsinterne engagementen, 
de plandoelstellingen, de milieuthema’s en tenslotte de maatregelenpakketten. De 
thema’s zijn duurzame productie en consumptie, klimaat, lucht, water en 
waterbodems, afval en materialenbeleid, bodemverontreiniging, 
bodembescherming, biodiversiteit, mest en lokale leefkwaliteit. 
Er is een nieuw Milieubeleidsplan in de maak, MINA 5, dat eens voorlopig 
vastgesteld, in openbaar onderzoek kan gaan. 

Beleidsnota Omgeving 
2014-2019 

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van de ruimtelijke 
ordening en het milieu- en natuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 
2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer. 

In het Regeerakkoord 2014-2019 wordt aan de OVAM de overkoepelende regie 
toegekend om op Vlaams niveau de verbrandingscapaciteit af te stemmen op de 
resterende hoeveelheid restafval. Het Uitvoeringsplan wordt hiervoor bevestigd als 
instrument in de Beleidsnota Omgeving 2014-2019. 

Vlaams klimaatplan Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 
(VKP) 2013-2020 definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en 
twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen tussen 2013 en 2020 een basis te leggen voor de 
noodzakelijke emissiereducties richting 2050, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) 
om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.  

De acties van het Uitvoeringsplan gaan naast over een reductie van de te 
verbranden hoeveelheid restafval, over preventie en hergebruik in de levenscyclus 
van goederen en materialen. Er zijn potentieel reducties in de uitstoot van CO2 en 
andere broeikasgassen. 

Derde Vlaams actieplan 
energie-efficiëntie 

Het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie vormt een onderdeel van het 
nationale actieplan Belgian Energy Efficiency Action plan dat april 2014 bij de 
Europese Commissie werd ingediend. Het bespreekt de bevordering van 
energierecuperatie bij afvalverbrandingsinstallaties. 

Huidige en geplande afvalverbrandingsinstallaties en WKK installaties worden in 
kaart gebracht als potentiële warmteleveranciers. Onderzoek wordt gevraagd naar 
het benutten van verwarming en koeling uit afvalwarmte. 

Subdoelstellingen 
groene stroom 
2013/2020 

Bevat doelstellingen voor de verbranding van biomassa restafval als hernieuwbare 
energiebron: o.a. biomassa uit huishoudelijk afval of biomassa gesorteerd of 
selectief ingezameld afval als bij- en meestook in kolencentrales. VITO (2012) 
rapporteerde 1% afvalverbranding in de 7,5% groen stroom bij de Vlaamse 
realisatie hernieuwbare energie 2011  

Deze beleidsoptie vormt mogelijk een stimulans voor de optie verbranding van 
restafval en daarmee een tegengewicht voor de doelstellingen van het 
Uitvoeringsplan. Maar zelfs na uitvoering van het Uitvoeringsplan blijft er in 
Vlaanderen een voortdurende nood aan verbrandingscapaciteit. 
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6 ALTERNATIEVEN EN ONTWIKKELINGSSCENARIO’S 

6.1 Alternatieven 

6.1.1 Nulalternatief  

Het laten voorbijgaan van de geldigheidsperiode van het actueel uitvoeringsplan 
'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen' (OVAM, 2008) is juridisch 
mogelijk, in dat geval lopen de huidige bepalingen en acties verder. Dit komt overeen 
met de referentie die in 7.2 wordt besproken. 
 

6.1.2 Overige alternatieven 

Gezien doorheen de ontwikkeling van het ontwerp van Uitvoeringsplan doorheen 2015 
wijst op een lager instellen van de doelen, wordt naast het scenario van 15% reductie 
ook een tussenscenario van 10% reductie van de hoeveelheid restafval voor 
eindverwerking in 2022 t.o.v. 2013 aangegeven. Dit is echter een lineaire afleiding 
(2/3de) van de kwantitatieve doelstellingen van de geselecteerde acties van het Plan 
voor beoordeling in het plan-MER (zie §7.4). 
 

6.2 Ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s kunnen op dit niveau beschouwd worden als toekomstig beleid 
of nieuwe kennis (voortschrijdend inzicht), die impact zullen hebben op het plangebied 
en/of de potentiële effecten van het plan. Het is gangbaar om deze in elke 
milieueffectrapportage op te nemen. Momenteel en tot 2022 zullen beleidsinitiatieven 
genomen worden die de impact van megatrends kunnen beïnvloeden. Het betreft zowel 
Vlaamse, federaal als Europees beleid en niet enkel milieubeleid. Voorbeelden variëren 
van het fijnstellen van Europese materiaalnormen (EN-normen) voor bio-based 
producten of VLAREM wetgeving rond emissienormen voor verbrandingsinstallaties of 
voertuigmotoren tot de Europese 2020-doelstellingen. Voorbeelden van nieuwe 
inzichten zijn de invoering van aspecten van circulaire, collaboratieve, functionele of 
sociale economie zonder dat deze geïnitieerd worden door het voorliggende plan.  
 
Een verandering van een andere aard zou het snel en verregaand elektrificeren van het 
voertuigenpark in Vlaanderen zijn, zowel personenwagens om afval naar containerpark 
te brengen als vrachtwagens voor andere vervoerstappen in productie, distributie van 
goederen en (selectieve) afvalophaling. We gaan er op strategisch niveau van uit dat in 
dat geval zowel ongescheiden restafvalophaling als selectieve ophaling en transport 
voor hergebruik in gelijke mate geëlektrificeerd zullen worden. 
 
Gezien het strategisch niveau van dit plan-MER is het dus niet zinvol om 
stedenbouwkundige, infrastructurele en beleidsmatige ontwikkelingen die zich in de 
nabije toekomst onafhankelijk van het plan zullen voordoen te betrekken in de 
milieubeoordeling. 
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7 METHODOLOGIE ONDERZOEK EN BEOORDELING MILIEUEFFECTEN 

7.1 Studiegebied 

Voor alle milieueffecten omvat het studiegebied het grondgebied van Vlaanderen, dat 
het toepassingsgebied van het Uitvoeringsplan is.  
 
In de complexe materie van grensoverschrijdende atmosferische vervuiling wordt 
aangenomen dat inkomende en uitgaande vervuiling in het luchtruim boven het Vlaamse 
grondgebied in balans is.  
 
Vlaanderen is zowel voor zijn behoefte aan virgin grondstoffen, tussenproducten en 
consumptiegoederen in hoge mate aangewezen op import uit het (verre) buitenland. 
Vlaanderen is zelf ook weer een belangrijke exporteur van tussenproducten en 
consumptiegoederen. De ecologische voetafdruk van Vlaanderen, uitgedrukt in globale 
ha per persoon, is op dit moment 3 maal groter dan de maximale draagkracht de 
ecologische draagkracht van de aarde (tabel 7.1). Ook is in Vlaanderen is de voetafdruk 
een veelvoud van de aanwezige biocapaciteit (vermogen om de behoeften zelf 
duurzaam in te vullen op het eigen territorium). Om het totale cijfer te verduidelijken, 
wordt het opgedeeld in energieland, akker-/graas-/vis-/bosland en bouwland. 
 

Preventie, hergebruik en recyclage kunnen de behoefte aan de import verminderen of 
de aard ervan veranderen, waardoor de milieueffecten in het buitenland veranderen. De 
impact in het buitenland is op strategisch niveau moeilijk consequent na te gaan. 
Daarom wordt dan ook is het concept van ecologische voetafdruk toegepast bruikbaar 
om de effecten van het Plan te beoordelen en dit in een bredere context. Daarbij wordt 
het studiegebied in het buitenland niet als geografische zones gespecifieerd, maar wel 
als “landgebruikstype” energieland, akker-, graas-, vis- en bosland of bouwland. 
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Tabel 7.1: Gemiddelde voetafdrukwaarden (Vlaanderen, 2004-2009) (Bron: Ecolife) 

Ecologische 
voetafdruk 
(gha/persoon) 

Voetafdruk fossiele 
brandstoffen 
(energieland) 

Voetafdruk hernieuwbare 
materialen (akker-, graas-, vis- 
en bosland)   

Voetafdruk gebouwen en 
infrastructuur 
(bouwland)  

Totaal 

Binnenlandse 
productie 

4,0 0,6 0,4 5,0 

Netto import (balans 
van import en export) 

0,3 3,7 - 4,0 

Consumptie 4,3 4,3 0,4 9,0 
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7.2 Referentietoestand 

In dit MER wordt de verandering (Δ, delta) beschouwd van de milieu-impact van: 
• de aanpak van afvalstromen zoals die door het Plan gewijzigd zal worden tegen 

2022, ten opzichte van 
• de aanpak van afvalstromen zoals die in 2013 bestond en bij een de facto behoud 

van de bepalingen van het actueel uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord beheer van 
huishoudelijke afvalstoffen 2009-2015’ niet wezenlijk zal wijzigen.  

Daarbij gaan we ervan uit dat: 
• de hoeveelheid op te halen huishoudelijk restafval per inwoner stabiel blijft bij die 

laatste aanpak, zoals gedocumenteerd voor het deel 2009-2013 van de planperiode 
(illustratie 7.2). Daarbij wordt abstractie gemaakt van de ontkoppeling tussen 
afvalproductie en consumptieve bestedingen van de huishoudens, die een licht 
dalende trend van afvalproductie weergeven, ondanks een absolute stijging van de 
consumptieve bestedingen (illustratie 7.3); 

• dat de hoeveelheid bedrijfsrestafval ook stabiel blijft zoals in de periode 2007-2010 
op 1 miljoen ton. We maken hierbij abstractie van de evolutie van de economische 
conjunctuur, die bepalend is voor het productieniveau, en medebepalend is voor de 
hoeveelheid bedrijfsrestafval (OVAM, 2012). Dit verklaarde het verschil tussen de 
periode vóór en na 2007 (illustratie 7.4). 

 
Om de vergelijking voor het jaar 2022 (plan uitgevoerd) mogelijk te maken, wordt de 
Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 (OVAM, 2013) geëxtrapoleerd naar 2022 
volgens de bevolkingsprognose van statbel.fed.gov.be. In illustratie 7.1 wordt een 
toename van 4% van de totale hoeveelheid restafval in 2022 verondersteld, op basis 
van de federale voorspelling van een bevolkingstoename van 4% tussen 2013 en 2022. 
Gezinsverdunning, nieuwe gezinsvormen, immigratie en vergrijzing speelden ook al in 
de periode 2009-2013, toen de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner stabiel 
bleef. We maken van deze trend dus abstractie. 
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Illustratie 7.1: De vooropgestelde reductie van de totale hoeveelheid restafval van huishoudens 
en bedrijven tegen 2022: tussen 15% reductie en de referentie (0% reductie), rekening houdend 
met een bevolkingstoename van 4%. Ook het planalternatief van een reductie van 10% is 
weergegeven 

De prognoses van MIRA toekomstverkenning 2014 (VMM, 2014 en Op ’t Eyndt et al., 
2012) worden gevolgd om het Mina rapport 2013 te extrapoleren als referentie voor de 
milieutoestand in 2022. Deze prognoses voorzien pas in de periode 2030-2050 een 
wezenlijke invloed van megatrends als circulaire economie en de veralgemeende inzet 
van nanotechnologie op de manier waarop ons economisch systeem afval voortbrengt. 
Dit ondersteunt de bovenstaande aanname dat de hoeveelheid restafval het komende 
decennium – bij gelijkblijvend beleid – met het inwoneraantal zal evolueren zonder 
nieuwe acties in het afval- en materialenbeleid. 
 
Naast de totale jaarlijkse hoeveelheid afval (huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 
door lokale besturen wordt opgehaald) per inwoner (509 kg in 2014) is de totale 
jaarlijkse hoeveelheid restafval (huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval door lokale 
besturen wordt opgehaald) voor eindverwerking (vooral verbranding) (160 kg in 2013) 
de belangrijkste parameter waarvoor het plan een reductie nastreeft. 
 
  

104% 

94% 

89% 
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Illustratie 7.2: Evolutie tussen 2000 en 2013 van het huishoudelijk restafval per inwoner (bron 
www.milieurapport.be) 

 
 

 
Illustratie 7.3: Evolutie van de ontkoppeling tussen afvalproductie en consumptieve 
bestedingen van huishoudens (OVAM, 2015c) 
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Het Plan gaat uit van het beleidsprincipe dat een evenwicht wordt gerealiseerd tussen 
het relevant aanbod brandbaar afval, geproduceerd in Vlaanderen, en de 
verwerkingscapaciteit op Vlaams niveau. Niet alleen zullen door het Plan in 2022 de 
installaties minder ton afval verwerken. Mogelijk zal ook het aantal installaties dalen of 
zal bij vervanging door nieuwe installaties de totale capaciteit dalen. In illustratie 7.5 
geven we daarom een globaal beeld van de vergunde capaciteit aan verwerking van 
brandbaar afval, representatief voor 2013.  

 10 huisvuilverbrandingsinstallaties 
 1 mechanisch biologische scheidingsinstallatie  
 bijkomende capaciteiten voor mechanische scheiding van afvalstoffen 
 3 specifieke verbrandingsinstallaties voor bedrijfsafval  

◦ SLECO: 2/3 van de totale capaciteit is relevant, vermits deze installatie 
zowel slib (buiten het toepassingsgebied van restafval) als bedrijfsrestafval 
verwerkt; 

◦ Biostoom: volledige theoretische capaciteit;  
◦ Stora Enso (WBO 2): 1/2 van de theoretische capaciteit wordt gevoed met 

RDF (Refuse-derived fuel) 
 Vergunde maar nog niet operationele capaciteit 

De vergunde capaciteit in 2013 was daarmee in totaal 2.021.000 ton. 
 
Het beschikbaar aanbod aan brandbaar afval bedroeg in 2013 1.950.000 ton, waarvan 
95.000 ton gestort en de rest verbrand.  
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Illustratie 7.4: Evolutie tussen 2004 en 2010 van het bedrijfsrestafval (gemengd primair 
bedrijfsafval) in 106 ton (bron: OVAM, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustratie 7.5: Indicatieve locatie van de installaties voor eindafvalverwerking in Vlaanderen, 
zoals representatief voor het jaar 2013 (bron: OVAM) 
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7.3 Beoordelingskader en effectbeoordeling 

7.3.1 Inleiding 

Het Plan formuleert acties die het aantal ton restafval reduceren dat naar de 
eindverwerking moet. Dit MER tracht te verduidelijken wat de werkelijke verandering in 
milieu-impact is van een ton die binnen elke actie of stroom selectief opgehaald en 
verwerkt wordt, in plaats van verbrand (of gestort). 
 
De bijdrage van elke actie aan de totale reductie van restafval (ton/jaar in 2022) kan dan 
gewogen worden met de impact. Dat laat toe de totale verandering in impact door het 
Plan te beoordelen en vooral ook de acties en stromen onderling te vergelijken op hun 
werkelijke bijdragen aan veranderde milieu-impact en niet enkel op hun bijdrage in de 
reductie van tonnages.  
 

7.3.2 Omschrijving Delta per actie 

In een eerste stap worden de acties binnen een stroom onderworpen aan een bepaling 
van de verandering (Δ, Delta) van de milieu-impact als de actie wel of niet uitgevoerd 
wordt tegen 2022. We benaderen dit volgens het levenscyclus-analyse-denken (LCA). 
Een LCA onderscheidt tijdens de levenscyclus van een voorwerp/materiaal een vijftal 
fasen: Productie – Ontginning en basisproductie grondstoffen => Productie bewerking 
van de grondstoffen tot een afgewerkt product => Gebruiksfase van het product => Fase 
van recyclage of Fase van eindverwerking afval. In illustratie 7.6 wordt schematisch 
weergegeven hoe de milieu-impact per fase kan veranderen door bijvoorbeeld meer te 
recycleren. 
 
Van elke beschouwde actie wordt de Delta inzichtelijk gemaakt en kwalitatief 
omschreven. 
 

7.3.3 Evaluatie met Life Cycle Analysis tool, Ecolizer 2.0 

Bijlage 7.1: Calibratie CMLCA aan Ecolizer 2.0 en scores OBA 

Vervolgens wordt een semi-kwantitatieve evaluatie van de actie gemaakt door gebruik 
te maken van geüniformeerde LCA tools, zoals OVAM’s Ecolizer 2.0.  
 
De Ecolizer 2.0 is een tool van OVAM die publiek beschikbaar is. De tool richt zich in 
eerste instantie tot designers die de milieueffecten van hun product willen analyseren. 
Hij bevat tientallen fiches met honderden eco-indicatoren. Eco-indicatoren zijn getallen 
die de graad van milieubelasting weergeven van materialen, bewerkingsprocessen, 
transport, energie, recyclage en afvalverwerking. Hoe hoger de score, hoe hoger de 
milieu-impact.  
 
In het MER zullen de eco-indicatoren uit de Ecolizer gehanteerd worden om op een 
semi-kwantitatieve wijze de milieu-impact van levenscycli in kaart te brengen. Dit laat 
toe de impact van een huidige en een toekomstige levenscyclus met elkaar te 
vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld de levenscyclus van een bestaande route waarin een 
afvalproduct verbrand wordt, vergeleken worden met een nieuwe levenscyclus waarbij 
het afvalproduct gerecycleerd wordt.   
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Fases in de levenscyclus een bepaalde stroom in de referentietoestand 

 

 
 
Fases in de levenscyclus van diezelfde stroom ná uitvoering van de betreffende actie 

 

 
 
Illustratie 7.6: Kwalitatieve beoordeling van het verschil (Delta) in milieu-impact van een stroom 
door de uitvoering van een actie rond meer recyclage uit het Plan 
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In de levenscyclus worden hierbij een ontginnings-, een productie-, een gebruiks- en 
een verwerkingsfase onderscheiden. De delta van de milieu-impact tussen beide 
levenscycli wordt hier bijgevolg mee in kaart gebracht en semi-kwantitatief begroot aan 
de hand van de eco-indicatoren opgenomen in de Ecolizer-tool.  
 
De Ecolizer 2.0 bevat gegevens voor volgende stromen: 

 Harde Kunststoffen: o.a. Polypropyleen (PP) 
 Plastiek, metaal en drankverpakking (PMD): o.a. Polyethyleen (PET), 

metaalfracties, papier en karton 
 Papier & Karton 
 UPV Matrassen en Meubels: o.a. via metaalfracties en kunststoffen 

Voor organisch biologisch afval (OBA) zijn in de Ecolizer 2.0 geen geschikte gegevens 
voorhanden. Hiervoor wordt een andere LCA software gebruikt (CMLCA + Ecoinvent), 
die voor een gekende stof gekalibreerd zal worden op de Ecolizer 2.0, zodat ook voor 
OBA een met de andere stromen vergelijkbare Delta zal bepaald worden (bijlage 7.1). 
 
Om een inschatting te krijgen voor een stroom kan een gemiddelde gemaakt worden 
van meerdere stoffen, en een stof gekozen worden die daarvoor representatief is, bv. 
Polypropyleen, PP, voor de harde kunststoffen, en waarvoor een beoordeling in de 
Ecolizer 2.0 voorhanden is. 
 
 
Wetenschappelijke onderbouwing berekeningen Ecolizer  
 
De milieu-impact wordt berekend aan de hand van eco-indicatoren. Deze vatten in één 
cijfer de milieu-impact van materialen en processen samen. Alle indicatoren kregen een 
update in augustus 2014. Zo kan er met de meeste actuele indicatoren gerekend 
worden. 
 
De data in de Ecolizer zijn gebaseerd op de internationale Ecoinvent-databank (zie 
www.ecoinvent.org). 
 
Voor opbouw van de Ecolizer, voerde VITO de berekeningen uit met behulp van het 
softwareprogramma SimaPro. De berekening gebeurde volgens de zogenaamde 
ReCiPe-methode. De ReCiPe-methode definieert 19 milieu-impactcategorieën die 
herleid worden tot één toegankelijke score. De ReCiPe-methode betreft een 
geharmoniseerde aanpak voor levenscyclus analyses. Het hoofddoel van de methode 
bestaat eruit om de lange lijsten van levenscyclus inventarissen te converteren naar 
een beperkt aantal eco-indicatoren/scores. (zie www.pre-sustainability.com/recipe). 
 
 
 Interpretatie Delta per milieueffect 
De interpretatie van de Delta per fase van de levenscyclus voor de ingescopete 
milieueffecten (7.5) geeft nuance en duiding bij het resultaat van de berekening van de 
semi-kwantitatieve milieu-impact en laat een relatieve beoordeling van de significantie 
toe: relatief tussen de verschillende levensfasen en relatief tussen de verschillende 
milieueffecten.  
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 Significantiekader 
De uitdrukking van de effecten gebeurt met volgende indicatieve scores.  
-3: sterk negatief effect 
-2: relevant negatief effect 
-1: beperkt negatief effect 
0: geen of verwaarloosbaar effect 
+1: beperkt positief effect 
+2: relevant positief effect 
+3: sterk positief effect 
 
 Toetsing aan juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
Aangezien de beoordeling semi-kwantitatief en kwalitatief gebeurt, is geen concrete 
toetsing aan de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden mogelijk. 
 
 Milderende maatregelen 
Indien er negatieve effecten zijn, worden na de bespreking en beoordeling van effecten 
milderende maatregelen voorgesteld die de effecten tenietdoen, mitigeren of 
compenseren. Dit gaat in de eerste plaats om suggesties voor: 

• de gunstige effecten in de implementatie te optimaliseren; 
• de doelstelling voor de bijdrage van de actie bij te sturen. 

 
 Leemten in kennis 
Aangezien de beoordeling kwalitatief gebeurt, worden geen echte leemten in de kennis 
aangegeven. De acties waarvoor geen enkele inschatting van hun relatieve of absolute 
impact mogelijk is door het gebrek aan (onderzoeks)gegevens, zijn uitgescopet (zie 
bijlage 7.2). Dit gebrek aan data zal worden gereflecteerd aan de geplande monitoring in 
de uitvoeringsperiode (nieuwe nulmeting etc.) en indien nodig worden suggesties 
gedaan voor bijkomende monitoring. 
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7.4 Scoping van acties uit het Plan voor milieubeoordeling 

Bijlage 7.2: Details scoping planonderdelen voor milieubeoordeling 

Niet alle acties in het Plan (zie 4.4) zijn geschikt voor een relevante, semi 
kwantitatieve milieubeoordeling via een life cycle analysis benadering. In bijlage 
7.2 zijn de bronnen voor de cijfers en beschouwingen bij de acties opgenomen. In 
tabel 8.1 zijn de weerhouden acties opgenomen met hun verwachte bijdrage aan 
de reductiedoelstelling van het Plan.  
 

7.4.1 Organisch-biologisch afval 

De promotie van thuiskringlopen voor organisch-biologisch afval (zoals thuis 
composteren, kippen houden) blijft behouden. Hier wordt geen sterke toename 
verwacht, maar terugloop van de participatiegraad van vandaag 70% moet vermeden 
worden. Een goede inschatting van het beperkte effect is ook niet mogelijk. De actie 
wordt uitgescopet. 
 
Van de verhoging van de selectieve inzameling van groenafval in gemeenten die nu 
onder gemiddeld scoren, kan niet ingeschat worden wat het resultaat zal zijn in reductie 
van de restafvalhoeveelheid. De actie wordt uitgescopet. 
 
Het opzetten van nieuwe proefprojecten rond het selectief ophalen van keukenafval bij 
bedrijven, was een aparte actie in de Krijtlijnennota, maar zit vervat in de actie rond de 
invoering van die selectieve ophaling, een actie die in de scoping van dit MER is 
opgenomen. De actie wordt uitgescopet. 
 
Voor elk van de overige vier acties rond organisch-biologisch afval is een inschatting 
gemaakt van de verwachte reductie van de hoeveelheid restafval. Ze worden 
opgenomen voor het milieuonderzoek. 
 

7.4.2 Kunststoffen 

Voor de drie acties rond kunststoffen is een inschatting gemaakt van de verwachte 
reductie van de hoeveelheid restafval. Ze worden opgenomen voor het milieuonderzoek. 
 

7.4.3 Papier en karton 

Van de communicatiecampagne vanaf 2017 om burgers nog meer papieren en 
kartonnen verpakkingen uit het restafval te laten halen, is niet in te schatten hoe effectief 
ze zal zijn. De potentie bedraagt wel 53730 ton. Deze actie wordt uitgescopet. 
 
Door een steekproef zal OVAM het aandeel en de recycleerbaarheid van papier en 
karton dat bedrijven nu nog bij het restafval gooien. Daaruit zullen gerichte acties volgen 
die naar inschatting 10000 ton reductie zullen halen. De actie wordt opgenomen voor 
het milieuonderzoek. 
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7.4.4 Textiel 

De actie rond verhoogde selectieve inzameling van textiel heeft een duidelijk 
ingeschatte hoeveelheid als doelstelling die uit het restafval zal gehaald worden. De 
actie wordt opgenomen voor het milieuonderzoek. 
 

7.4.5 Grof vuil 

De beide acties, matrassen en meubelen, zijn duidelijk welomschreven als uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid met voorzichtig ingeschatte hoeveelheden reductie in 
opgehaald of verzameld grof vuil (restafval) op basis van sorteeranalyses of specifieke 
studies. De beide acties worden opgenomen voor het milieuonderzoek. 
 
De bijkomende acties in gemeenten met bovengemiddeld veel grof vuil, moeten leiden 
tot het lokaal stimuleren van hergebruik, dat in die gemeenten ook in kaart wordt 
gebracht. Het performante aspect van deze actie zit dus in het stimuleren van 
hergebruik, dat vervat is onder de actie Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner (7.4.6), 
waar ook een kwantitatieve doelstelling is geformuleerd voor de reductie van restafval. 
Door deze derde actie onder de stroom grof vuil niet in te scopen, wordt dubbeltelling 
vermeden. 
 

7.4.6 Preventie en hergebruik 

Een aantal acties rond hergebruik en preventie en de generieke acties worden 
uitgescopet voor de gekozen methodiek in dit plan-MER.  
 
Het resultaat van de actie rond stimuleren van deeleconomie in reductie van restafval, 
zit vervat in de actie Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner. Zo wordt dubbeltelling 
vermeden. Ook sensibilisering van burgers zal mogelijk leiden tot een reductie van 
restafval, die echter niet te begroten is en vervat zit in (deelname aan) de actie 
Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoners en in (deelname aan) andere acties. Beide 
acties worden uitgescopet. 
 
Duurzaam aankoopbeleid omvat verschillende aspecten waaronder het vermijden van 
restafval, maar dit laatste is niet in te schatten. De talrijke andersoortige aspecten van 
duurzaam aankoopbeleid maken een beoordeling zoals de andere acties niet mogelijk. 
De actie wordt uitgescopet. 
 
Het vijfpeilerbeleid rond zwerfvuil omvat algemeen een integrale aanpak maar niet te 
beoordelen op de verandering die het teweegbrengt in een afvalstroom en de reductie in 
restafval die ze veroorzaakt. De actie wordt uitgescopet. Een specifieke deelactie, de 
invoering van statiegeld, wordt wel opgenomen in de milieubeoordeling. Het resultaat 
van deze actie is een verminderde hoeveelheid op te halen zwerfvuil en vuilnis in 
straatvuilbakjes. De fractie drankverpakkingen in plastic en blik, die samen met de rest 
van het opgehaalde zwerfvuil en inhoud van de straatvuilbakjes naar eindverwerking 
gaat, zal ingezameld worden in centrale inzamelpunten bij bv. grootwarenhuizen en in 
aanmerking komen voor recyclage of hergebruik. De actie zal ook leiden tot 
veranderingen in de ophaling van (bepaalde fracties van) PMD. In een studie van OVAM 
worden mogelijke onderdelen van een statiegeldsysteem besproken. We nemen het 
voorkeurscenario over uit deze studie (OVAM, 2015d).  
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Door langdurige monitoring en een proefproject van een groot zomerfestival, kan een 
goede inschatting gemaakt worden van de reductie van restafval door een 
doorgedreven selectieve inzameling van afval bij evenementen. De actie wordt 
opgenomen in het milieuonderzoek. 
 

7.4.7 Generieke acties naar bedrijven 

De generieke acties zijn niet te beoordelen op de verandering die ze teweegbrengen in 
een afvalstroom en de reductie in restafval die ze veroorzaken. Net als bij huishoudens, 
zal sensibilisering van bedrijven mogelijk leiden tot een reductie van restafval, die echter 
niet te begroten is. Dat de overige generieke acties niet te begroten zijn, is deels te 
verklaren doordat, in tegenstelling tot huishoudelijk afval, de kennis bij de OVAM rond 
bedrijfsafval tot nu toe eerder beperkt is. Zo is de potentiële impact van hergebruik bij 
bedrijven niet te bepalen, terwijl men bijvoorbeeld bij huishoudens wel een actie zoals 
toename hergebruik van 5 tot 7 kg kan formuleren. De afvalophaling bij bedrijven is 
grotendeels georganiseerd bij private ondernemingen, terwijl de afvalophaling bij 
huishoudens door overheden wordt georganiseerd, die daarbij private partners 
inschakelen, maar daarover uitgebreid rapporteren. 
De generieke actie rond het stimuleren van selectieve ophaling bij bedrijven is voor wat 
papier en karton betreft die uit het restafval worden gehaald, vervat in de actie Papier en 
Karton onder 7.4.3 en voor wat betreft organisch biologisch afval, in de actie OBA4 
onder 7.4.1. 
 

7.4.8 Acties rond de eindverwerking – afvalverbranding en storten 

De acties rond eindverwerking en storten zijn een impliciet deel van het Plan en ze 
ondersteunen zo veel mogelijk: 
- het vermijden van overcapaciteit voor eindverwerking en daarmee ook een 
aantrekkelijke kostprijs op de markt ten opzichte van de alternatieven recyclage, 
hergebruik of preventie; 
- het optimaliseren van de milieu- en energieperformantie van de capaciteit die 
noodzakelijk blijft. 
Deze acties zijn volgens de gekozen methodiek in dit MER niet te beoordelen op de 
verandering die ze teweegbrengen in een afvalstroom en de reductie in restafval die ze 
veroorzaken. Ze worden uitgescopet. 
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7.5 Scoping van de milieueffecten 

Zoals onder 7.3 gesteld zullen de resultaten van de Life Cycle Analysis benadering 
geduid en genuanceerd worden voor verschillende milieueffecten. 
 
Hier wordt een scoping gemaakt van de mogelijke MER-disciplines naar relevante 
milieueffecten die toelaten deze duiding en nuance helder en volledig aan te brengen. 
 

7.5.1 Materialenbeheer 

Dit is een omvattend milieueffect dat gaat om het vermijden van het gebruik van virgin 
grondstoffen, door in de eerste plaats consumptie van gebruiksproducten te 
verminderen, in de tweede plaats aan de consumptievraag te voldoen door hergebruik 
en in de derde plaats door recyclage van materialen ter vervanging van virgin 
grondstoffen. 
 

7.5.2 Energiebehoefte 

Dit milieueffect gaat om het duurzaam voorzien in onze energiebehoefte. Dat gaat in de 
eerste plaats om energiebesparingsmaatregelen (vermijden van energieverbruik) en 
anderzijds om het duurzaam opwekken van energie (maximaliseren van het aandeel 
hernieuwbare energie). Er is een sterke link met Klimaat. 
 

7.5.3 Klimaat 

Effecten op Klimaat komen voort uit emissies van verbrandingsprocessen, die onder 
Energiebehoefte en Mobiliteit worden besproken, maar ook uit andere emissies bij 
productieprocessen en verwerkingsprocessen en effecten van veranderend 
bodemgebruik (ontbossing). 
 

7.5.4 Water 

In de productiefase wordt door de acties een reductie van effecten van waterverbruik en 
waterverontreiniging verwacht, met name in het buitenland. Als de productiefase van 
een stroom een hoger of lager waterverbruik zal kennen dan vandaag, dan zijn effecten 
op dit niveau ruimtelijk niet expliciet en daarom niet te koppelen aan gebieden, zodat het 
opstellen van een Watertoets niet zinvol is. 
 

7.5.5 Bodem 

In de productiefase wordt door de acties een reductie van effecten van bodemgebruik, 
bodemverontreiniging verwacht, met name in het buitenland. In de eindverwerkingsfase 
is er het effect van storten van (niet brandbaar) restafval en de bodemassen uit 
verbrandingsinstallaties. 
 

7.5.6 Mens-ruimtelijke aspecten en mobiliteit 

Discipline opgenomen in het milieueffect Mobiliteit 
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Er is t.a.v. het aspect Mobiliteit een aantal effecten te onderscheiden, wanneer we de 
verandering in omvang van verschillende soorten afval analyseren. Door het simpele feit 
dat bepaalde afvalstromen in omvang worden gereduceerd zal er minder transport nodig 
zijn. Een tweede effect op het transport is te onderscheiden bij de overgang van 
decentraal (thuis bij de consument) naar meer centraal inzamelen van afval: in dat geval 
is per saldo minder transport nodig en kan ook met minder vrachtwagens voor de 
inzameling worden volstaan. Deze verandering heeft  echter ook een keerzijde: de 
consument is minder bereid meer afval te selecteren, wanneer hij daarvoor extra 
inspanningen moet leveren door dit afval verder weg te moeten brengen. Uiteindelijk zal 
dan meer ongesorteerd restafval overblijven, als het restafval decentraal (aan huis) 
wordt opgehaald, terwijl de gescheiden fracties centraal (verzamelpunten als 
containerparken of afvalstraatjes) worden ingezameld. Kort samengevat, valt de 
grootste reductie in transport voor alle soorten restafval toch te verwezenlijken als 
gevolg van de reductie van de productie van afval. In andere gevallen gaat het om 
verschuivingen van mobiliteitsstromen met netto een gelijkaardige milieu-impact. 
 

7.5.7 Lucht (andere dan energie- en transportsector) 

We maken het onderscheid tussen emissies verbonden met verbrandingsprocessen 
(energiebehoefte, mobiliteit), en emissies die vrijkomen bij (chemische) productie-of 
ontginningsprocessen of teelten. Een direct te verwachten effect in Vlaanderen is een 
verminderde emissie door de vermeden verbranding van restafval. Deze wordt deels 
wel weer gecompenseerd voor een aantal stromen omdat de energierecuperatie (al is 
die per stroom verschillend) van de verbrandingsovens vermindert, zodat de 
energiebehoefte elders in de energiesector moet voorzien worden, met specifieke 
emissies daar. 
 

7.5.8 Lucht-geur 

Afval op zich, maar vooral ook afvalverwerkingsprocessen (installaties) kunnen sterke 
geurhinder veroorzaken. Maar ook “gewone” productieprocessen en mobiliteit 
veroorzaken geuremissies.  
 

7.5.9 Geluid en trillingen 

Discipline opgenomen in het milieueffect Mobiliteit 
 
Het aantal betrokken productie- en eindverwerkingsinstallaties op sites is op het 
strategisch niveau beperkt ten opzichte van het aantal bewegingen van 
transportvoertuigen dat mogelijk beïnvloed wordt door de acties. De bevindingen voor 
het milieueffect Mobiliteit zijn op dit strategisch niveau echter niet door te vertalen naar 
verminderd geluidniveau door wegverkeer of verder naar verminderde hinder voor de 
mens. Enkel een wezenlijke toename van de mobiliteit kan aanleiding geven tot een 
negatief effect in deze discipline op strategisch niveau.  
 

7.5.10 Fauna & Flora 

Receptordiscipline opgenomen in de milieueffecten Lucht (andere dan energie- en 
transportsector) en Energiebehoefte, Bodem, Water, Mobiliteit 
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De verbrandingsinstallaties voldoen vandaag al aan strikte normen. Een reductie van de 
te verbranden restfractie leidt zeker tot verminderde verzurende en vermestende 
deposities vanwege verbrandingsprocessen (transport) of bepaalde 
verwerkingsprocessen (Cools et al., 2015) en tot verminderde emissies naar grond- en 
oppervlaktewater ten gevolge van storten en materiaalrecuperatie. Dit leidt tot een 
duidelijke algemene milieuwinst, maar significant positieve gevolgen voor fauna en flora 
in Vlaanderen zijn op dit niveau ruimtelijk niet expliciet en daarom niet te koppelen aan 
gebieden, vegetaties (of habitats) en soorten. Een algemene beschouwing van de 
verminderde verzurende en vermestende deposities zal onder milieueffect Lucht 
(andere dan energie- en transportsector) worden gegeven. 
 
De vermeden effecten in het buitenland in de productiefase op bodem, water, lucht, 
energiebehoefte en mobiliteit zijn op dit strategisch niveau niet door te vertalen naar 
vermeden negatieve gevolgen voor fauna en flora.  
 

7.5.11 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Receptordiscipline opgenomen in het milieueffect Bodem 
In Vlaanderen worden geen effecten van de onderzochte acties verwacht in deze 
discipline. De vermeden effecten in het buitenland in de productiefase op bodem 
(bodemgebruik voor ontginning en teelt van grondstoffen) zijn op dit strategisch niveau 
niet preciezer door te vertalen naar vermeden negatieve gevolgen voor deze 
receptordiscipline. 
 

7.5.12 Mens-hinder, gezondheidReceptordiscipline opgenomen in de milieueffecten Lucht 
(andere dan energie- en transportsector), Lucht-geur, Mobiliteit en Bodem 
 
De verbrandingsinstallaties voldoen vandaag al aan strikte normen. Hoewel een 
reductie van de te verbranden restfractie zeker tot verminderde emissies leidt met een 
duidelijke algemene milieuwinst, zijn vermeden negatieve gevolgen voor deze 
receptordiscipline niet aantoonbaar. Een algemene beschouwing van de verminderde 
emissies van zal onder milieueffect Lucht (andere dan energie- en transportsector) 
worden gegeven. 
 
De vermeden effecten in het buitenland in de productiefase op bodem, water, lucht, 
energiebehoefte en mobiliteit zijn op dit strategisch niveau niet preciezer door te 
vertalen naar vermeden negatieve gevolgen voor Mens-hinder en gezondheid. Er zijn 
mogelijk aantoonbaar negatieve gevolgen van de ontginning van metaalerts of aardolie 
voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving in het buitenland via 
bodem, lucht, Energiebehoefte en Mobiliteit maar de bijdrage van de acties aan een 
vermindering van die mogelijke negatieve gevolgen, is niet in te schatten op dit 
strategisch niveau. 
 

7.5.13 Mens-recreatie 

Receptordiscipline opgenomen in het milieueffecten Bodem en Materialenbeheer 
In Vlaanderen worden geen effecten van de onderzochte acties verwacht in deze 
discipline. De vermeden effecten in het buitenland in de productiefase op bodem 
(bodemgebruik voor ontginning en teelt van grondstoffen) en mobiliteit (bv. 
wegenaanleg en verkeerstoename in toeristisch interessante gebieden of in de 
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recreatiegebieden van steden of dorpen) zijn op dit strategisch niveau niet door te 
vertalen naar vermeden negatieve gevolgen voor deze receptordiscipline. 
 

7.5.14 Mens-landbouw 

Receptordiscipline opgenomen in de milieueffecten Bodem en Materialenbeheer 
 
In Vlaanderen worden zeer beperkte effecten van de onderzochte acties verwacht in 
deze discipline. Het milieueffect van verminderd gebruik van virgin grondstoffen (vooral 
in het buitenland) is inbegrepen in Materialenbeheer. De vermeden effecten in het 
buitenland in de productiefase op bodem (bodemgebruik voor teelt van grondstoffen) 
zijn op dit strategisch niveau niet door te vertalen naar vermeden negatieve gevolgen 
voor de landbouw in het buitenland. Het vermijden van het gebruik van 
basisgrondstoffen leidt niet tot een inkrimping van de beschikbare oppervlakte 
landbouwgrond. De vraag naar ontginning van minerale grondstoffen kan zelfs 
verminderen, zodat lokaal de druk op landbouwgrond of water door mijnbouw en 
aanverwanten vermindert. Mogelijk is er wel lokaal of regionaal een verminderd 
landbouwersinkomen en lagere werkgelegenheid in de landbouw door de lagere vraag 
naar grondstoffen uit de landbouw. 
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Tabel 7.2: De ingescopete milieu effecten  

MER-discipline Ingescopete milieueffecten 

  Materialenbeheer 

 Energiebehoefte 

Bodem Bodem 

Water Water 

Lucht Energiebehoefte, Mobiliteit, Lucht (andere dan 
energie- en transportsector), Lucht-geur  

Klimaat Klimaat 

Geluid en trillingen Mobiliteit 

Fauna & Flora Energiebehoefte, Bodem, Water, Mobiliteit, 
Lucht (andere dan energie- en transportsector) 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Bodem 

Mens-hinder, gezondheid Lucht (andere dan energie- en transportsector), 
Lucht-geur, Bodem, Mobiliteit, 

Mens-ruimtelijke aspecten en 
mobiliteit 

Mobiliteit 

Mens-recreatie Bodem, Materialenbeheer 

Mens-landbouw Bodem, Materialenbeheer 
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7.6 Conceptueel ingreep-effectschema 

In tabel 7.3 wordt weergegeven in welke fasen een impact voor de ingescopete 
milieueffecten verwacht wordt. 
 
Bij de fase van verwerking tot producten ligt zoals hoger weergegeven de nadruk op de 
Delta: de milieu-impact van bijkomende en vermeden industriële productiestappen. We 
gaan daarbij uit van bestaande industriële installaties en werken met informatie zo 
specifiek mogelijk per type materiaal, maar focussen op de relevante elementen voor de 
delta, niet voor alle mogelijke aspecten van het productieproces, die niet zullen 
veranderen. Dezelfde focus op de Delta geldt voor de fase van eindverwerking of 
recyclage. 
 
Zoals uit tabel 7.3 blijkt, wordt geen wezenlijk verschil in (milieu-impact van) de 
verbruiksfase van producten verwacht door het reduceren van de restafvalfractie. We 
gaan uit van gelijkblijvende kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van producten met een 
hoger aandeel van gerecycleerde of recycleerbare ingrediënten/onderdelen. We 
veronderstellen dus ook dat een product dat na gebruik anders 
opgehaald/teruggenomen wordt, toch op dezelfde manier gebruikt kan worden. Tot deze 
fase behoort wel de selectieve of niet-selectieve ophaling, die dus wel kan veranderen. 
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Tabel 7.3: Conceptueel ingreep-effectschema per milieueffect voor de fases in de flow van een 
materiaalstroom 

  
Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiks- 
fase Recyclage Eindverwerking - 

verbranding 

Materialenbeheer x x  x  
Energiebehoefte x   x x 
Klimaat x   x x 
Water x x  x  
Bodem x     
Mobiliteit x x x x x 
Lucht  
(andere dan energie-  
of transportsector) 

x x   x 

Lucht - geur  x x  x  
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8 RESULTATEN LCA BENADERING VAN DE ACTIES 

Per actie is aangegeven volgens schatting hoeveel ton restafval er per jaar minder naar de eindverwerking zal gaan in 2022. Onder de 
maximaal te behalen reductie is een schatting gegeven van hoeveel ton per jaar er potentieel van deze fractie uit het restafval zou kunnen 
gehaald worden, bijvoorbeeld bij perfecte sortering en selectieve inzameling. Tot slot is voor elke actie aangegeven of ze gericht is op 
huishoudens of op bedrijven. 
 
Tabel 8.1 : Resultaten van de LCA berekeningen voor de beschouwde acties van het Plan 

 
  

Categorie Nr. Actie Nr.

Vooropgestelde 

doelstelling 15% 

reductie [ton per 

jaar] 

Tussenscenario 

doelstelling 10% 

reductie [ton per 

jaar] 

Maximaal te 

behalen reductie 

[ton per jaar] 

DELTA - Ecolizer 

Score [mPt / kg]

Impact 

doelstelling 15% 

[10e6 mPt]

Impact 

doelstelling 10% 

[10e6 mPt]

OBA1

Voedselverlies tegengaan

OBA1

6.600 4.400 6.600 431 2.845 1.896

OBA2 Uitbreiding gft-inzameling naar OBA in bestaande gft-regio's OBA2 3.000 2.000 3.000 -76 -227 -151

OBA3
Verhoging participatiegraad in bestaande gft-regio's en uitbreiding gft-inzameling naar 
bijkomende gemeenten OBA3

9.400 6.267 9.400 -76 -712 -474

OBA4
Gefaseerde invoering selectieve ophaling keukenafval in bedrijven met veel keukenafval 

OBA4
40.000 26.667 40.000 -76 -3.028 -2.019

K1 Verplichte inzameling harde kunststoffen (post-consumer) via containerpark K1 6.325 4.217 77.000 454 2.872 1.914
K2 Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD K2 24.000 16.000 30.000 478 11.472 7.648
K3 Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven (haalbaarheidsstudie) K3 80.000 53.333 159.000 493 39.440 26.293

Papier en karton P&K1 Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven  (onderzoek naar meer inzicht) P&K1 10.000 6.667 10.000 148 1.475 983
Textiel T1 Selectieve inzameling textiel van 7,6 naar 10,6 kg per inwoner T1 18.000 3.360 42.500 1.183 21.300 3.976

GV1 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Matrassen GV1 5.040 3.360 6.300 314 1.584 1.056
GV2 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Meubelen (eerste evaluatie) GV2 5.000 3.333 42.500 333 1.663 1.109

P&H1
Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner

P&H1 12.000 8.000 80.000 616 7.394 4.929

P&H2 Meer selectieve inzameling afval bij evenementen P&H2 1.100 733 2.700 357 393 262
Totaal voor de geselecteerde acties 220.465 138.337 496.600 4.580 86.471 47.423

Organisch-
biologisch afval 

(OBA)

Kunststoffen

Grof vuil

Preventie en 
hergebruik
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Illustratie 8.1: Resultaten van de LCA berekeningen voor de beschouwde acties van het Plan 
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8.1 OBA1 Voedselverlies tegengaan 

Delta-Impact: 431 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 6600 ton/j 
Totale impact: 6798 MPt 
Preventie van afval uit voeding is een maatregel met een relatief hoge impact. Preventie 
heeft immers invloed op de gehele keten, van landbouw tot voedselproductie, 
consumptie en afvalverwerking. Zelfs in het geval dat er enkel wordt gedoeld op 
afvalreductie bij de consument: het bij de consument niet-geproduceerde afval is 
daarmee immers nooit geteeld, verwerkt etc. De voedselsector is een sector met een vrij 
hoge impact op het milieu, denk hierbij aan landgebruik, watergebruik (irrigatie) en 
emissies naar de lucht (CO2-eq, met name veeteelt) en de grond (vermesting, met name 
veeteelt).  

 
8.2 OBA2 Uitbreiding gft-inzameling naar OBA in bestaande gft-regio's 

Delta-Impact: -76 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 3000 ton/j 
Totale impact: -228 MPt 
De Delta-Impact van OBA2, 3 en 4 is gelijk. Dit komt omdat dit steeds een zelfde 
verandering betreft: het verschuiven van afval naar enerzijds verbranding met (beperkte) 
energieterugwinning en anderzijds vergisting en compostering. De delta is zeer klein. Dit 
komt allereerst door de negatieve impact van extra emissies en benodigde infrastructuur 
en transport die vergisting en compostering met zich meebrengt. De winst die vergisting 
oplevert naar energie (met name de delta hiervan) is gering. Weliswaar wordt een 
brandstof verkregen, maar ook deze wordt verbrand (net als het oorspronkelijk afval in 
de afvalverbrandingsoven). Via de afvalverbrandingsoven wordt eveneens energie 
teruggewonnen (al zal dit door het hoge watergehalte van OBA relatief beperkt zijn). In 
de delta is tevens meegenomen het vermeden kunstmest- en veengebruik door 
productie van compost. Compost ingezet in de landbouw (en overig, samen ~27%) 
vervangt met name kunstmest; compost ingezet in groenvoorziening en potgrond (73%) 
vervang naast kunstmest ook veen. De bemestingswaarde van compost is echter 
beperkt, het gaat vooral om bodemverbetering (Organisch Stofgehalte). Met de gekozen 
impact categorieën (ReCiPe Endpoint, H,A) wordt via deze route geen netto winst 
bereikt. Dit komt met name door de relatief hoge score die via deze methode 
toegerekend wordt aan de humane en terrestrische (eco-) toxiciteit van compost (beiden 
vrijwel geheel te wijden aan emissie van fosfor naar de grond).  
 (NB. In andere regio’s (e.g. NL met Landelijk Afvalbeheerplan) is men teruggekomen van het hoger waarderen van 
composteren dan verbranding met energieterugwinning) 

 
8.3 OBA3 Verhoging participatiegraad in bestaande gft-regio's en uitbreiding gft-

inzameling naar bijkomende gemeenten 

Delta-Impact: -76 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 9400 ton/j 
Totale impact: -714 MPt 
Zie OBA2 voor toelichting 
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8.4 OBA4 Gefaseerde invoering selectieve ophaling keukenafval in bedrijven met 
veel keukenafval  

Delta-Impact: -76 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 40000 ton/j 
Totale impact: -3040 MPt 
Zie OBA2 voor toelichting 

 
8.5 K1 Verplichte inzameling harde kunststoffen (post-consumer) via 

containerpark 

Delta-Impact: 454 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 6325 ton/j 
Totale impact: 2872 MPt 
De maatregelen rond kunststoffen zijn allen gelijkaardig van karakter, nl. het verhogen 
van het percentage gerecycled afval. Omdat het steeds over andere maar toch ook 
steeds over een combinatie van diverse kunststoffen gaat ligt de impact per kg afval 
daarmee niet ver uit elkaar.  
De winst zit vooral in de recyclage. Omdat uit wordt gegaan van kunststoffen op fossiele 
basis,  betekent recyclage een reductie van milieu-impact in met name de upstream 
processen van winning van olie. Denk hierbij aan landgebruik en energieconsumptie. 
Daarbij komt dat verbranding van kunststoffen op fossiele basis leidt tot het netto 
emitteren van aanzienlijke hoeveelheden CO2-equivalenten.  
Omdat de potentiële fractie in het restafval nog zeer groot is, 77000 ton, is dit een 
belangrijke actie om op termijn de milieu-impact drastisch te verkleinen door selectieve 
afvalverwerking. 

 
8.6 K2 Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD 

Delta-Impact: 478 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 24000 ton/j 
Totale impact: 11472 MPt 
Zie K1 voor toelichting. Omdat de beoogde tonnage groter is, is ook de reductie van 
milieu-impact belangrijker dan K1. De potentie om daarna nog meer te scheiden is wel 
beperkter omdat de totale potentiële fractie 30000 ton bedraagt. 

 
8.7 K3 Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven (haalbaarheidsstudie) 

Delta-Impact: 493 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 80000 ton/j 
Totale impact: 39440 MPt 
Zie K1. Ter aanvulling: deze maatregel heeft een hogere impact dan K1 en K2 omdat bij 
industrie efficiënter grote hoeveelheden (tonnages) kunnen worden ingezameld. De 
uiteindelijke potentieel te scheiden fractie is de grootste van alle beschouwde acties, 
160.000 ton. 

 
8.8 P&K1 Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven (onderzoek naar meer 

inzicht) 

Delta-Impact: 148 mPt/kg 
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Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 10000 ton/j 
Totale impact: 1475 MPt 
Deze maatregel betreft een vergaande optimalisatie van huidige gang van zaken. 
Vandaag de dag wordt een groot deel van het papier en karton al gebaseerd op 
gerecycled materiaal, vandaar een slechts beperkte verbetering in de impact. Een 
dergelijke maatregel levert een aanvulling op de capaciteit voor secundaire grondstof, 
waardoor minder primaire grondstof (vezels van bijv. bomen) aangesproken hoeft te 
worden. De reductie van primaire grondstof geeft een winst in met name landgebruik en 
watergebruik. Met deze actie wordt, volgens de huidige inzichten, ook de totale 
potentiële fractie in het restafval aangepakt en die is vrij beperkt, 10000 ton. 

 
8.9 T1 Selectieve inzameling textiel van 7,6 naar 10,6 kg per inwoner 

Delta-Impact: 1177 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 18000 ton/j 
Totale impact: 21180 MPt 
Deze maatregel heeft een relatief hoge delta-impact. Dit komt allereerst doordat het een 
preventieve maatregel betreft, welke impact heeft over de gehele keten. Preventie heeft 
immers invloed op de gehele keten, van landbouw tot voedselproductie, consumptie en 
afvalverwerking, zelfs in het geval er enkel wordt gedoeld op afvalreductie bij de 
consument. Het bij de consument niet-geproduceerde afval is daarmee immers nooit 
geteeld, verwerkt etc. Textiel bestaat naar schatting voor 1/3 uit katoen en voor 2/3 uit 
polyester. Vooral de impact van katoenteelt is aanzienlijk, in landgebruik en vooral 
watergebruik (irrigatie) in vaak waterschaarse gebieden. Bovendien is de potentiële te 
scheiden fractie in het restafval nog zeer groot, 42500 ton. 

 
8.10 GV1 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Matrassen 

Delta-Impact: 310 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 5040 ton/j 
Totale impact: 1562 MPt 
De recyclage van matrassen maakt dat ontginning van grondstoffen wordt beperkt 
(latex, aardolie voor kunstlatex en schuimen, staal). Beperking van ontginning van 
grondstoffen en productie basisproducten heeft een positieve impact op vrijwel alle 
beschouwde milieueffecten. De totale potentiële fractie in het restafval is redelijk beperkt 
en niet veel groter dan de door de actie tegen 2022 beoogde, 6300 ton. 

 
8.11 GV2 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Meubelen (eerste 

evaluatie) 

Delta-Impact: 332 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 5000 ton/j 
Totale impact: 1658 MPt 
GV2 heeft een iets grotere impact dan GV1 doordat naast staal en kunststoffen ook hout 
en met name textiel worden gerecycleerd. Beperking van ontginning van grondstoffen 
en productie basisproducten heeft een impact op vrijwel alle milieueffecten. De totale 
potentiële fractie in het restafval is groot, 42500 ton. 
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8.12 P&H1 Hergebruik: van 5 naar 7 kg/inw 

Delta-Impact: 613 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 12000 ton/j 
Totale impact: 7359 MPt 
Preventie en Hergebruik 1 is een aanpak gericht op textiel en meubelen. Voor 
toelichting van de impact, zie daarom T1 en GV2. De totale potentiële fractie is 
bovendien zeer groot, 80000 ton. 

 
8.13 P&H2 Meer selectieve inzameling afval bij evenementen 

Delta-Impact: 557 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 1100 ton/j 
Totale impact: 613 MPt 
P&H2 richt zich op de selectieve inzameling (en preventie) van afval bij evenementen. 
Dit afval is samengesteld uit Papier en Karton, PMD (vooral kunststoffen) en OBA. Voor 
een toelichting op deze onderdelen, zie P&K1, K3 en OBA1. Hoewel zeer zichtbaar voor 
een groot aantal mensen, is de totale potentiële fractie in het restafval bescheiden, 2700 
ton. 
 

 
8.14 P&H3 Invoering statiegeld op éénmalige drankverpakking (PET/blik) t.b.v. 

zwerfvuilreductie 

Delta-Impact: 293 mPt/kg 
Vooropgestelde reductie doelstelling 15%: 1460 ton/j 
Totale impact: 428 MPt 
P&H3 richt zich op de selectieve inzameling van eenmalige drankverpakkingen: plastic 
flessen en blikjes, via een statiegeldsysteem. Het doel is te voorkomen dat burgers 
drankverpakkingen weggooien (zwerfvuil) of in vuilnisbakjes in openbaar domein 
gooien. Los van de enorme inspanningen die het ophalen van deze fractie (opruimacties 
en ledigen bakjes) vraagt en de grote visuele impact van dit zwerfvuil, is de positieve 
impact op het milieu van deze actie beperkt, vooral door de beperkte hoeveelheid in ton 
en de matige score van de delta. 
 

8.15 Totale impact van de beschouwde acties uit het Plan 

De totale positieve impact van het Plan bedraagt vanaf 2022 jaarlijks 86532 106 mPt 
voor 221.925 ton vermeden restafval (15% reductie).  
Om dit concreter te maken komt dat volgens de Ecolizer 2.0 overeen met: 

 4,2 miljoen LED-spots over hun levenscyclus van 25 jaar met 5,5 uur gebruik 
per dag 

of 
 6,8 miljoen koffiezetapparaten over een levenscyclus van 5 jaar 

of 
 4,8 miljard bakstenen 

of 
 2,6 miljoen laptop computers met een levenscyclus van 4 jaar en 4 u per dag 

actief gebruik. 
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8.16 Conclusie 

Wat Delta-impact betreft, vertonen de acties die tot preventie van ontginning of teelt van 
virgin grondstoffen leiden de meeste winst, met als uitschieters OBA1, T1 en P&H1. Ook 
de acties in de Kunststoffen voorkomen aardolieontginning en raffinagestappen, maar 
de winst per ton is weliswaar beperkter omdat de milieu-impact van de ontginning lager 
blijkt per ton en er bovendien een industriële recyclagestap nodig is die verder gaat dan 
enkel ontmantelen of sorteren en reinigen. De overige OBA routes vertonen een licht 
negatieve milieuwinst over de gehele levenscyclus. Secundaire voordelen van een 
dergelijke actie (bijdrage aan bodemverbetering, meer ruimte in de verbrander, etc.) 
zouden nader onderzocht kunnen worden. De actie P&K1 voor papier en karton betreft 
een optimalisatie van een nu al performante cyclus, met daardoor een relatief 
bescheiden milieuwinst. 
 
De delta-impact van de acties gecombineerd met de tonnages geeft dat indien een 
prioritering toegepast zou worden vanuit effectieve milieuwinst (i.e. vermeden negatieve 
milieueffecten), de nadruk het best zou liggen op de drie acties rond Kunststoffen, T1, 
P&H1, OBA1, GV1 en GV2.  
 
Deze conclusie verandert niet als de alternatieve reductiedoelstelling van 10% in plaats 
van 15% wordt toegepast voor het Plan. 
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9 BESPREKING VAN DE MILIEUEFFECTEN VAN DE DELTA 

9.1 Bespreking ingreep-effectschema per actie 

9.1.1 OBA1 Voedselverlies tegengaan 

Groep       

Organisch-Biologisch afval (OBA)        

Actie       

Voedselverlies tegengaan 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie OBA1 6.600 niet te bepalen 

        

In de huidige situatie wordt het voedselafval grotendeels afgevoerd via het restafval. Het restafval wordt verwerkt via verbranding met energierecuperatie; 
de energieinhoud hiervan bij verbranding wordt echter als relatief beperkt aangeduid gezien de nog hoge verwachte waterinhoud van deze fracties. De in 
beschouwing genomen fractie betreft deze van etensresten of niet meer bruikbare producten voor consumptie cat-3.  
Alle schakels van de keten (landbouw, verwerking, distributie, horeca en catering, consument) en de Vlaamse overheid hebben eind maart 2014 gezamenlijk 
een engagementsverklaring ‘Vlaanderen in Actie: Samen tegen Voedselverlies’ opgesteld om de dynamiek rond voedselverlies in de samenleving te 
bestendigen. Met die verklaring en de al gevoerde inspanningen als basis, zullen de leden van het Vlaamse Ketenoverleg Voedselverlies doelstellingen en 
acties formuleren om voedselverliezen zoveel mogelijk te voorkomen en, waar ze niet voorkomen kunnen worden, maximaal te valoriseren voor menselijke 
consumptie.  
In de toekomstige situatie zal door deze inspanningen naar preventie over de gehele keten minder afval worden geproduceerd. NB deze actie omvat 
uitsluitend afvalpreventie en geen alternatieve afvalverwerkingsmethoden (anders dan alsnog voor menselijke consumptie inzetten).  
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

CMLCA [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
verbranding 

huidig 

 teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport 

verbruiksfase in Horeca en 
bij consumenten + transport 
via ophaling 
(bedrijfs)restafval 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét (beperkte) 
energierecuperatie 

Voedsel - - - 0 - 

toekomstig 

REDUCTIE teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

REDUCTIE productie van 
voedingswaren + transport  

REDUCTIE verbruiksfase in 
Horeca en bij consument + 
transport  

/ REDUCTIE eindverwerking 
via verbranding 

Voedsel 0 0 0 0 0 

Delta 

De stromen in de gehele 
keten worden gereduceerd. 
De keten wordt qua opzet 
daarmee niet wezenlijk 
anders, wel qua omvang.  

'De stromen in de gehele 
keten worden gereduceerd. 
De keten wordt qua opzet 
daarmee niet wezenlijk 
anders, wel qua omvang.  

'De stromen in de gehele 
keten worden gereduceerd. 
De keten wordt qua opzet 
daarmee niet wezenlijk 
anders, wel qua omvang.  

Er vindt niet meer selectieve 
ophaling of recyclage plaats. 

Er vindt minder verbranding 
plaats. 

    

  

De Delta, Δ = 431 mPt/kg 
Berekening impact van de hoeveelheid voedsel die in de referentie verloren gaat en door de 
actie niet meer gebeurde via CMLCA. Dit resulteert in een totaal cijfer van 1,03 Pt/kg 

Zie Bijlage X.X CMLCA OBA voor de berekening. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ 0 + / 0 +++ 

  Door efficiëntere productie en 
consumptie zullen minder 
grondstoffen nodig zijn en minder 
teeltoppervlakte/minder intensief 
gebruik van de teeltoppervlakte in 
de landbouw (meststoffen) en 
veeteelt 

Naar verwachting zal het 
leeuwendeel van de impact 
van deze actie niet in de 
productiefase zitten daar dit 
al een zeer efficiënte 
industrie is 

De reductie van voedselverlies zal 
voor een groot deel komen uit 
andere omgang met voedsel door 
Horeca, retail en consument. Door 
verwerking van producten die niet 
meer via reguliere kanalen 
verhandeld kunnen worden 
(hergebruik) en 
informatievoorziening aan 
consumenten rond bewaring zal in 
totaal minder voedsel worden 
geconsumeerd. 

  De eigenlijke verwerking 
van het afval dat toch 
ontstaat zal gelijk blijven, 
doch verminderen in 
omvang.  Materiaalgebruik 
komt bij de 
afvalverwerking niet tot 
nauwelijks aan de orde.   

  

Energiebehoefte ++ + + / 0 ++ 

  Door efficiëntere productie en 
consumptie zal minder energie 
nodig zijn in de landbouw/veeteelt, 
met minder energiebehoefte en 
emissies tot gevolg 

De (pre-consumer), 
industriële productiefase van 
voedingsmiddelen is nu al 
zeer efficiënt. De daling hier 
zal evenredig zijn met de 
algemene reductie in de 
keten. 

Met de reductie voedingsverbruik 
(door verliezen) zal ook de 
energiebehoefte bij de bereiding 
en de behandeling van 
overschotten (verzamelen, 
afvoeren) in huishoudens en in 
horeca dalen. Hier zal de 
vermindering van milieuimpact dus 
iets groter zijn dan enkel de 
algemene reductie van de keten. 

  De hoeveelheid restafval 
zal verminderen.   Deze 
reststroom (OBA) heeft 
weliswaar een hoog 
vochtgehalte met lagere 
energieinhoud.  Het verlies 
aan energie door het niet 
verbanden van deze fractie 
wordt dan ook eerder 
beperkt verwacht. 

  



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Uitvoeringsplan afval 2016-2022  FP1514/R2v4/873131/Mech 
Definitief MER 49/159 18 december 2015 

  

Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Klimaat ++ + + / + ++ 

  De effecten naar klimaat kunnen in 
eerste instantie aan deze van 
energieverbruik gekoppeld worden, 
dit onder de vorm van CO2-equiv.-
uitstoot vanuit 
verbrandingsprocessen.   
Uitstoot van procesgebonden 
broeikasgasemissies wordt in deze 
fase beperkter verwacht. 

De effecten naar klimaat 
kunnen in eerste instantie 
aan deze van energieverbruik 
gekoppeld worden, dit onder 
de vorm van CO2-equiv.-
uitstoot vanuit 
verbrandingsprocessen.   
Uitstoot van procesgebonden 
broeikasgasemissies wordt in 
deze fase beperkter 
verwacht. 

De effecten naar klimaat kunnen in 
eerste instantie aan deze van 
energieverbruik gekoppeld 
worden, dit onder de vorm van 
CO2-equiv.-uitstoot vanuit 
verbrandingsprocessen.   
Uitstoot van procesgebonden 
broeikasgasemissies wordt hier niet 
verwacht. 

  Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid CO2-
equiv. emitteren. 

  

Water ++ 0 0 / 0 + 

  Door efficiëntere en mindere 
productie en consumptie zal 
minder water nodig zijn in de 
landbouw/veeteelt. Er komt bij de 
akkerbouw ook ruimte beschikbaar 
om verdichtings- en 
erosiemaatregelen te nemen. Dit 
komt ook de algemene 
waterhuishouding, 
grondwateraanvulling en het 
verminderen van sediment in 
waterlopen ten goede. 

Naar verwachting zal het 
leeuwendeel van de impact 
van deze actie niet in de 
productiefase zitten daar dit 
al een zeer efficiënte 
industrie is. 

Met de reductie voedingsverbruik 
(door verliezen) zal ook de 
waterbehoefte bij de bereiding 
(beperkt) dalen. 

  Verwerking van het afval 
dat toch ontstaat zal gelijk 
blijven (zij het dat de 
afvalstroom zal 
verminderen). 
Watergebruik komt bij de 
afvalverwerking niet tot 
nauwelijks aan de orde.   
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Bodem + 0 0 / 0/+ + 

  Meer opp. beschikbaar voor lokale 
teelt van voeder- en 
voedingsgewassen of andere 
toepassingen van de bodem. Er is 
meer plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te nemen. 
Positief indien bodem behouden 
blijft (geen bebouwing). 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in de 
gebruiksfase verwacht 

  Geen directe wijziging in de 
verwerkingsfase verwacht. 
Minder storten van 
bodemassen door kleinere 
afvalstroom. 

  

Mobiliteit + + + / 0/+ + 

  Minder te transporteren 
hoeveelheden grondstoffen. 

Minder te transporteren 
hoeveelheden product. 

Minder te transporteren 
hoeveelheden product naar 
distributie en ook restafval naar 
eindverwerking. 

  Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking 
of storten. 

  

Lucht  + + 0 / + + 

 (andere dan energie- of 
transportsector) 

Een reductie van emissies kan 
verwacht worden bij de dierlijke 
productie, dit vb. door het 
verminderen van luchtemissies 
(zoals ammoniak).   Bij de 
plantaardige productie worden 
geen wezenlijke verschillen 
verwacht.  

Minder voedselproductie zal 
minder procesgebonden 
luchtemissies met zich 
meebrengen. 

Geen (verschil)effecten verwacht in 
deze fase 

  Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid 
verontreinigende 
componenten emitteren. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Lucht - geur  + + 0 / 0 + 

  Een reductie van emissies kan 
verwacht worden bij de dierlijke 
productie, dit vb. door het 
verminderen van geuremissies uit 
stallen.   Bij de plantaardige 
productie worden geen wezenlijke 
verschillen verwacht, ev. beperkt 
effect bij uitrijden van mest i.f.v. 
bemesting akkers.  

Minder voedselproductie zal 
minder procesgebonden 
geuremissies met zich 
meebrengen. 

Geen (verschil)effecten verwacht in 
deze fase 

  Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.2 OBA2 Uitbreiding gft-inzameling naar OBA in bestaande gft-regio's 

Groep       

Organisch-Biologisch afval (OBA)        

Actie       

Uitbreiding gft-inzameling naar OBA in bestaande gft-regio's 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie OBA2 3.000 niet te bepalen 

        

In de huidige situatie wordt OBA (van horeca en consument) grotendeels afgevoerd via het restafval.  Het restafval wordt verwerkt via verbranding met 
energierecuperatie; de energieinhoud hiervan bij verbranding wordt echter als relatief beperkt aangeduid gezien de nog hoge verwachte waterinhoud van 
deze fracties.  De in beschouwing genomen fractie betreft deze van etensresten (of niet meer bruikbare producten voor consumptie) cat-3 en mest van 
vleesetende huisdieren. 
Onder optimalisatie wordt de uitbreiding van de gft-fractie met andere OBA’s verstaan, waardoor in de regio’s met bestaande gft-inzameling meer OBA’s 
zullen worden ingezameld. Naast de fracties die in gft zijn toegelaten, bevat huishoudelijk afval nog andere composteerbare fracties die omwille van 
procestechnische of wettelijke aspecten momenteel niet toegelaten zijn in de gft-fractie: Vlees- en visresten (uitgezonderd botjes), Sauzen, Eierschalen, 
Mest van vleesetende huisdieren. 
In de toekomstige situatie zal een grotere fractie van het keuken- en huishoudelijk afval ingezameld worden via bestaande gft-inzameling, opdat voor een 
grotere fractie verwerking via vergisting met energieproductie mogelijk wordt. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

CMLCA [mPt/kg] Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve 
ophaling 

Eindverwerking - 
verbranding 

huidig  teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport 

verbruiksfase in Horeca en bij 
consument met ontstaan van 
keukenafval met fractie die 
niet voor gft ophaling in 
aanmerking komt en bij het 
restafval gaat + transport vnl. 
via ophaling (bedrijfs-)restafval 

/ eindverwerking via 
verbranding mét 
(beperkte) 
energierecuperatie 

Verbranding (1) - - - (2) (1+2=23,2) 

toekomstig teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport  

verbruiksfase in Horeca en bij 
consument met ontstaan van 
keukenafval waarvan een 
grotere fractie dan vandaag 
selectief opgehaald kan 
worden + transport   via 
selectieve ophaling OBA 

eindverwerking via vergisting 
met energieproductie 

  

Vergisting (3) - - 4 (3+4=98,9) - 

Delta       Het belangrijkste verschil 
situeert zich in de ophalings- 
en de verwerkingsfase van 
het afval, nl. van ophaling via 
restafval naar selectieve 
ophaling, en van verbranding 
naar vergisting. 

  

      

De Delta, Δ = -76 mPt/kg    

Zie Bijlage X.X CMLCA OBA2 voor de berekening. De score is 
moeilijk te verdelen over productiefase en recyclagefase, 
hoewel alle aspecten van beide meegenomen zijn in het 
totaal. 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta 

            

  Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht (ev. 
beperkt via ontstaan van 
meststoffen via de 
verwerkings-/vergistingsstap] 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

Door inzet van energierijke OBA 
stromen kunnen andere 
energiehoudende gewassen bij de 
vergistingsstap gereduceerd worden. 
Tevens worden nog een aantal 
secundaire 
materialen/grondstoffen/meststoffe
n onder de vorm (vb.) gedroogd 
digestaat geproduceerd. 

De eigenlijke verwerking 
van het afval dat toch 
ontstaat zal gelijk blijven, 
doch verminderen in 
omvang.  
Materiaalgebruik komt bij 
de afvalverwerking niet 
tot nauwelijks aan de 
orde.   

  

Energiebehoefte 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

De verwerking via vergisting heeft als 
primair doel groene energie te 
produceren.    

De hoeveelheid restafval 
zal verminderen.   Deze 
reststroom (OBA) heeft 
weliswaar een hoog 
vochtgehalte met lagere 
energieinhoud. Het 
verlies aan energie door 
het niet verbanden van 
deze fractie wordt dan 
ook eerder beperkt 
verwacht. 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta 

            

  Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Klimaat 0 0 0 - + 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan 
bij de conversie van het biogas tot 
elektriciteit waarbij een hoeveelheid 
aan CO2-equiv. wordt geëmitteerd. 
Aanvullend kunnen bij de verwerking 
van de digestaatfracties ook nog een 
beperkte hoeveelheid gassen (oa. 
lachgas) vrijgesteld worden. 

Een lagere hoeveelheid 
die verbrand wordt, zal 
een lagere hoeveelheid 
CO2-equiv, emitteren. 

  

Water 0 0 0 0 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

De vergistingsstap kent geen directe 
nood aan aanvullende 
waterbehoefte.  Wel ontstaat water 
dat via verdere opzuivering terug 
naar het milieu kan gebracht worden. 
Bij verbranding is dat waterdamp.  

Verwerking van het afval 
dat toch ontstaat zal 
gelijk blijven (zij het dat 
de afvalstroom zal 
verminderen).  
Watergebruik komt bij de 
afvalverwerking niet tot 
nauwelijks aan de orde.   

  

Bodem 0 0 0 - 0/+ 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

Minder opp. energiegewassen voor 
vergisters, meer  fosfaat in de bodem 
via compost of digestaat. 

Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder storten 
van bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta 

            

  Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Mobiliteit 0 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Gescheiden 
ophaling geeft 
meer transport 
(in stedelijk 
gebied). 

Beperkt meer transport van 
gerecyclede materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking 
of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

0 0 0 - + 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan 
bij de conversie van het biogas tot 
elektriciteit waarbij een hoeveelheid 
aan verontreinigende componenten 
wordt geëmitteerd.  Aanvullend 
kunnen bij de verwerking van de 
digestaatfracties ook nog een 
beperkte hoeveelheid componenten 
(oa. ammoniak) vrijgesteld worden. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminderen.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  

  

Lucht - geur 0 0 0 -- 0 - 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe 
wijziging in de 
gebruiksfase 
verwacht 

Zowel bij de eigenlijke 
vergistingsstappen als bij de 
verwerking van de restfracties 
(digestaat) kunnen relevante 
geuremissies optreden 

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.3 OBA3 Verhoging participatiegraad in bestaande gft-regio's en uitbreiding gft-inzameling naar bijkomende gemeenten 

Groep       

Organisch-Biologisch afval (OBA)        

Actie       

Verhoging participatiegraad in bestaande gft-regio's en uitbreiding gft-
inzameling naar bijkomende gemeenten 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie OBA3 9.400 niet te bepalen 

        

In de huidige situatie wordt het gft grotendeels afgevoerd via het restafval [met name dan vnl. de groente en fruit-fractie die in het restafval verdwijnt, en 
niet vb. via thuiscompostering wordt verwerkt] in regio's waar dit niet apart wordt ingezameld, en deels in regio's waar dit wel wordt ingezameld.  Het 
restafval wordt verwerkt via verbranding met energierecuperatie; de energieinhoud hiervan bij verbranding wordt echter als relatief beperkt aangeduid 
gezien de nog hoge verwachte waterinhoud van deze fracties. 
Dit scenario onderzoekt de invoering van gft-inzameling in regio’s waar momenteel nog geen gft-inzameling bestaat. Er wordt tevens uitgegaan van 
inspanningen voor de verhoging van de participatiegraad in regio's waar al wel gft-inzameling bestaat. In de toekomstige situatie zal daarmee een grotere 
fractie van het totale afval verwerkt kunnen worden via vergisting met energieproductie. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

CMLCA [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase 
Vergisting na selectieve 
ophaling 

Eindverwerking - 
verbranding 

huidig 

 teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport 

verbruiksfase (voeding (en 
tuinonderhoud) + transport 

/ eindverwerking via 
verbranding mét (beperkte) 
energierecuperatie 

Verbranding (1) - - - (2) (1+2=23,2) 

toekomstig 

teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport  

verbruiksfase door 
consumenten (voeding en 
tuinonderhoud) 

eindverwerking via vergisting 
met energieproductie 

/ 

Vergisting (3) - - (4) (3+4=98,9) - 

Delta 

      Het belangrijkste verschil 
situeert zich in de ophalings- 
en de verwerkingsfase van 
het afval, nl. van ophaling via 
restafval naar selectieve 
ophaling, en van verbranding 
naar vergisting. 

  

    

  De Delta, Δ = -76 mPt/kg  

  Zie Bijlage X.X CMLCA OBA2 voor de berekening. De score is 
moeilijk te verdelen over productiefase en recyclagefase, 
hoewel alle aspecten van beide meegenomen zijn in het 
totaal. 
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Bepaling milieueffecten van deze 
Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfas
e 

Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht 
(ev. beperkt via ontstaan 
van meststoffen via de 
verwerkings/vergistingsstap] 

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

Door inzet van energierijke OBA stromen 
kunnen andere energiehoudende 
gewassen bij de vergistingsstap 
gereduceerd worden. 
Tevens worden nog een aantal secundaire 
materialen/grondstoffen/meststoffen 
onder de vorm (vb.) gedroogd digestaat 
geproduceerd. 

De eigenlijke 
verwerking van het 
afval dat toch ontstaat 
zal gelijk blijven, doch 
verminderen in 
omvang.  
Materiaalgebruik komt 
bij de afvalverwerking 
niet tot nauwelijks aan 
de orde.   

  

Energiebehoefte 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

De verwerking via vergisting heeft als 
primair doel groene energie te produceren.  

De hoeveelheid 
restafval zal 
verminderen.   Deze 
reststroom (OBA) heeft 
weliswaar een hoog 
vochtgehalte met 
lagere energieinhoud.  
Het verlies aan energie 
door het niet 
verbanden van deze 
fractie wordt dan ook 
eerder beperkt 
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Bepaling milieueffecten van deze 
Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfas
e 

Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

verwacht. 

Klimaat  0 0 0 - + 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan bij 
de conversie van het biogas tot elektriciteit 
waarbij een hoeveelheid aan CO2-equiv. 
wordt geëmitteerd.  Aanvullend kunnen bij 
de verwerking van de digestaatfracties ook 
nog een beperkte hoeveelheid gassen (oa. 
lachgas) vrijgesteld worden. 

Een lagere hoeveelheid 
die verbrand wordt, zal 
een lagere hoeveelheid 
CO2-equiv. emitteren. 

  

Water 0 0 0 0 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

De vergistingsstap kent geen directe nood 
aan aanvullende waterbehoefte.  Wel 
ontstaat water dat via verdere opzuivering 
terug naar het milieu kan gebracht worden. 
Bij verbranding is dat waterdamp. 

Verwerking van het 
afval dat toch ontstaat 
zal gelijk blijven (zij het 
dat de afvalstroom zal 
verminderen). 
Watergebruik komt bij 
de afvalverwerking niet 
tot nauwelijks aan de 
orde.   

  

Bodem 0 0 0 - 0/+ 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

Minder opp. energiegewassen voor 
vergisters, meer  fosfaat in de bodem via 
compost of digestaat. 

Geen directe wijziging 
in de verwerkingsfase 
verwacht. Minder 
storten van 
bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 
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Bepaling milieueffecten van deze 
Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfas
e 

Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Mobiliteit 0 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Gescheiden 
ophaling 
leidt tot 
meer 
transport (in 
stedelijk 
gebied). 

Beperkt meer transport van gerecyclede 
materialen naar de productiefase. 

Iets minder transport 
van bodemassen en 
andere residuen naar 
verwerking of storten. 

  

Lucht (andere dan energie- of 
transportsector) 0 0 0 - + 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan bij 
de conversie van het biogas tot elektriciteit 
waarbij een hoeveelheid aan 
verontreinigende componenten wordt 
geëmitteerd.  Aanvullend kunnen bij de 
verwerking van de digestaatfracties ook 
nog een beperkte hoeveelheid 
componenten (oa. ammoniak) vrijgesteld 
worden. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminderen.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  

  

Lucht - geur 0 0 0 -- 0 - 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen 
directe 
wijziging in 
de 
gebruiksfas
e verwacht 

Zowel bij de eigenlijke vergistingsstappen 
als bij de verwerking van de restfracties 
(digestaat) kunnen relevante geuremissies 
optreden 

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.4 OBA4 Gefaseerde invoering selectieve ophaling keukenafval in bedrijven met veel keukenafval  

Groep       

Organisch-Biologisch afval (OBA)        

Actie       

Gefaseerde invoering selectieve ophaling keukenafval in bedrijven met veel 
keukenafval  

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie OBA4 40.000 ton niet te bepalen 

        

In de huidige situatie wordt het voedselafval (keukenafval van bedrijven met veel keukenafval) grotendeels afgevoerd via het restafval.  Het restafval wordt 
verwerkt via verbranding met energierecuperatie; de energieinhoud hiervan bij verbranding wordt echter als relatief beperkt aangeduid gezien de nog hoge 
verwachte waterinhoud van deze fracties.  De in beschouwing genomen fractie betreft deze van etensresten (of niet meer bruikbare producten voor 
consumptie) cat-3.  [Vetten en frituuroliën zijn in deze delta-beschouwing niet mee opgenomen, gezien aangenomen wordt dat deze reeds selectief wordt 
ingezameld] 
In de toekomstige situatie zal een grote fractie van het keukenafval ingezameld worden via selectieve ophaling, opdat verwerking via vergisting met 
energieproductie mogelijk wordt. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

Plan-MER Uitvoeringsplan afval 2016-2022  FP1514/R2v4/873131/Mech 
Definitief MER 63/159 18 december 2015 

  

Beschrijving Delta in de waardeketen         

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase 
Vergisting na selectieve 
ophaling 

Eindverwerking - 
verbranding 

huidig 

 teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport 

verbruiksfase in 
(bedrijf)restaurants met 
ontstaan van keukenafval + 
transport vnl. via ophaling 
bedrijfsrestafval 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét (beperkte) 
energierecuperatie 

verbranding (1) - - - (2) (1+2=23,2) 

toekomstig 

 teelt en ontginning 
grondstoffen voor de 
productie van voedingswaren 
+ transport  

productie van 
voedingswaren + transport 

verbruiksfase in 
(bedrijf)restaurants met 
ontstaan van keukenafval + 
transport naar vnl. via  
SELECTIEVE ophaling 
keukenafval  

eindverwerking via vergisting 
met energieproductie 

/ 

Vergisting (3) - - (4) (3+4=98,9) - 

Delta 

      Het belangrijkste verschil 
situeert zich in de ophalings- 
en de verwerkingsfase van 
het afval, nl. van ophaling via 
restafval naar selectieve 
ophaling, en van verbranding 
naar vergisting. 

  

    

  De Delta, Δ = -76 mPt/kg  

  Zie Bijlage X.X CMLCA OBA2 voor de berekening. De score is 
moeilijk te verdelen over productiefase en recyclagefase, 
hoewel alle aspecten van beide meegenomen zijn in het 
totaal. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht 
(ev. beperkt via ontstaan 
van meststoffen via de 
verwerkings/vergistingsstap] 

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Door inzet van energierijke OBA 
stromen kunnen andere 
energiehoudende gewassen bij de 
vergistingsstap gereduceerd worden. 
Tevens worden nog een aantal 
secundaire 
materialen/grondstoffen/meststoffen 
onder de vorm (vb.) gedroogd 
digestaat geproduceerd. 

De eigenlijke verwerking 
van het afval dat toch 
ontstaat zal gelijk 
blijven, doch 
verminderen in omvang.  
Materiaalgebruik komt 
bij de afvalverwerking 
niet tot nauwelijks aan 
de orde.   

  

Energiebehoefte 0 0 0 + 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

De verwerking via vergisting heeft als 
primair doel groene energie te 
produceren.  

De hoeveelheid restafval 
zal verminderen.   Deze 
reststroom (OBA) heeft 
weliswaar een hoog 
vochtgehalte met lagere 
energieinhoud.  Het 
verlies aan energie door 
het niet verbanden van 
deze fractie wordt dan 
ook eerder beperkt 
verwacht. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Klimaat 0 0 0 - + 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan 
bij de conversie van het biogas tot 

elektriciteit waarbij een hoeveelheid 
aan CO2-equiv. wordt geëmitteerd.  

Aanvullend kunnen bij de verwerking 
van de digestaatfracties ook nog een 

beperkte hoeveelheid gassen (oa. 
lachgas) vrijgesteld worden. 

Een lagere hoeveelheid 
die verbrand wordt, zal 
een lagere hoeveelheid 
CO2-equiv. emitteren. 

  

Water 0 0 0 0 0 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

De vergistingsstap kent geen directe 
nood aan aanvullende 
waterbehoefte.  Wel ontstaat water 
dat via verdere opzuivering terug 
naar het milieu kan gebracht worden. 
Bij verbranding is dat waterdamp.  

Verwerking van het afval 
dat toch ontstaat zal 
gelijk blijven (zij het dat 
de afvalstroom zal 
verminderen). 
Watergebruik komt bij 
de afvalverwerking niet 
tot nauwelijks aan de 
orde.   

  

Bodem 0 0 0 - 0/+ 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Minder opp. energiegewassen voor 
vergisters, meer  fosfaat in de bodem 
via compost of digestaat. 

Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder 
storten van bodemassen 
door kleinere 
afvalstroom. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Vergisting na selectieve ophaling 
Eindverwerking - 
verbranding 

TOTAAL 

Mobiliteit 0 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Gescheiden ophaling 
leidt tot beperkt meer 
transport. 

Beperkt meer transport van 
gerecyclede materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport 
van bodemassen en 
andere residuen naar 
verwerking of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

0 0 0 - + 0/- 

  Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Verbrandingsemissies zullen ontstaan 
bij de conversie van het biogas tot 
elektriciteit waarbij een hoeveelheid 
aan verontreinigende componenten 
wordt geëmitteerd.  Aanvullend 
kunnen bij de verwerking van de 
digestaatfracties ook nog een 
beperkte hoeveelheid componenten 
(oa. ammoniak) vrijgesteld worden. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminderen.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  

  

Lucht - geur 0 0 0 -- 0 - 

  

Geen directe wijziging in 
ontginningsfase verwacht  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Zowel bij de eigenlijke 
vergistingsstappen als bij de 
verwerking van de restfracties 
(digestaat) kunnen relevante 
geuremissies optreden 

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.5 K1 Verplichte inzameling harde kunststoffen (post-consumer) via containerpark 

Groep         

Kunststoffen         

Actie         

Verplichte inzameling harde kunststoffen (post-consumer) via containerpark 

Geschatte reductie waarvan 
'zeker' (ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie K1   6.325 ton 77.000 ton 

          

In de huidige situatie worden de gebruikte kunststoffen overwegend verzameld via het restafval en verwerkt via verbranding met energierecuperatie.   
In de toekomstige situatie zal een grote fractie van de gebruikte harde plastics ingezameld worden voor recyclage en heringezet worden in de 
productieketen, 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

huidig 

ontginning virgin grondstoffen 
(fossil-based, aardolie) voor 
de productie van basis- en 
fijnchemicaliën + transport 

productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels)op 
virgin basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

(1) = 520 (2) = 90 - / 33 

toekomstig 

  productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels) op 
recyclede basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

verwerking tot herinzetbare 
kunststofkorrels + transport 

/ 

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

/ = (3) (2) = 90 - (3) = 99 / 

Delta 
REDUCTIE in ontginning + 
transport 

    toename recyclage tot 
granulaten 

afname verbranding en 
energierecuperatie 

   (1) = gemiddelde voor alle (niet-gerecycleerde) kunststoffen opgenomen in Ecolizer 2.0 
    (uitg. teflon wegens te extreme waarde t.o.v rest) 

 De Delta, Δ=   454 mPt/kg (2) = richting gevend gem. van bewerkingen (/kg) opgenomen in Ecolizer 2.0 

   
(3) = gemiddelde voor gerecycleerde kunststofmix uit huishoudens cf. Ecolizer 2.0 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ ++ 0 - 0 +++ 

  

Duidelijke reductie in 
ontginning primaire 

materialen 

Productie van korrels uit 
virgin materiaal wordt 

gereduceerd; in dit proces 
ook lager algemeen 

materiaalverbruik dus 

Geen wijziging in principe 
(uitgaande van voldoende 

kwaliteitsgarantie bij 
herinzet korrels) 

Recyclageproces zal ook 
een bepaalde hoeveelheid 

aan algemeen 
materiaalverbruik kennen; 
dit verbruik wordt hoger 

verwacht dan in een 
verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij 
de afvalverwerking via 

verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 

reductie van de 
verbrandingshoeveelheid 

zal dan nagenoeg ook 
gene impact hebben op 

materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 0 - --- - 

  

In de ontginningsstap heeft 
men aanzienlijk 
energieverbruik.  Door de 
ontginning te verminderen 
zal energieverbruik dus ook 
dalen. 
De hiermee gepaard gaande 
transportbewegingen (en 
hieraan gekoppeld 
energieverbruik) daalt ook 

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen wijziging in principe 
(uitgaande van voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 
herinzet korrels) 

Het recyclageproces zal 
energie vragen.  Bij de verbranding met 

energierecuperatie zullen 
de harde plastics een 
belangrijke energiebron 
vormen.  Een reductie van 
deze materialen bij de 
verbranding zal dan ook 
een vermindering in de 
energieproductie 
betekenen. 

  

Klimaat ++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
belangrijke reductie aan 
CO2-equiv.-emissies met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

De effecten naar klimaat 
kunnen in deze fase in 
eerste instantie aan het 
energieverbruik gekoppeld 
zijn.  De energiebehoefte 
in deze fase betekent dan 
ook een bijkomende 
hoeveelheid aan CO2-
equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid CO2-
equi. emitteren. 

  

Water + + 0 - 0 + 

  In de ontginningsstap zal 
men enige hoeveelheid aan 
waterverbruik kennen.  
Door het reduceren van 
deze stap zal waterverbruik 
dalen. 

Productie van korrels 
heeft een aanzienlijk 
waterverbruik.  Dit zal 
dalen bij het reduceren 
van deze stap. 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Het recyclageproces zal 
enig waterverbruik vragen.   

Bij de verbrandingsstap 
wordt het waterverbruik 
als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0 + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan 
(aardolie)winning. Er is 
meer plaats beschikbaar 
voor bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien 
bodem behouden blijft 
(geen bebouwing). 

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

De impact op bodem 
wordt bij de recyclagestap 
als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

Geen directe wijziging in 
deze fase verwacht. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ + 

  Door minder productie is er 
ook sprake van minder 
transport. 

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Gescheiden ophaling leidt 
tot beperkt meer 
transport. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking 
of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ 0 0 - + + 

  Bij de productie van de 
basismaterialen komen er 
verschillende 
verontreinigende 
componenten in het milieu.  
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
belangrijke reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 
chemische componenten 
tijdens het 
recyclageproces gebruikt 
en vrijgesteld worden. De 
recyclageactiviteiten  gaan 
bijgevolg dan ook gepaard 
met het optreden van 
luchtemissies.   

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid 
verontreinigende 
componenten emitteren. 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Lucht - geur + 0 0 - 0 0 

  Bij de productie van de 
basismaterialen zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook 
een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
wordt het effect van 
geuremissies naar de 
omgeving toe eerder 
beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.6 K2 Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD 

Groep       

Kunststoffen       

Actie       

Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD   

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie K2 24.000 30.000 

        

In de huidige situatie worden de gebruikte kunststoffen (d.i. deze die nu nog niet worden ingezameld via de PMD-inzameling) overwegend verzameld via het 
restafval en verwerkt via verbranding met energierecuperatie.   
De toekomstige situatie gaat over de uitbreiding van de plasticinzameling. Fost Plus moet actief de inzameling van restplastics (andere plastics dan de plastic 
flessen en flacons) gaan promoten, waarbij een vergoeding betaald wordt die gelijk is aan de referentiekost voor de inzameling van PMD. Het is de 
bedoeling om tot een systematische inzameling van de restplastics te komen en om deze restplastics te gaan recycleren op de meest geschikte wijze. 
Tegelijk wordt de piste om een aantal fracties toe te voegen aan 'de blauwe zak' onderzocht.  
In de toekomstige situatie zal een grotere fractie van de gebruikte plastics ingezameld worden voor recyclage en heringezet worden in de productieketen, al 
dan niet met inzet voor de oorspronkelijke toepassing.  
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning virgin grondstoffen 
(fossil-based, aardolie) voor de 
productie van basis- en 
fijnchemicaliën + transport 

productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels)op 
virgin basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

(1) = 544 (2) = 90 - / 33 

toekomstig 

  productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels) op 
recyclede basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

verwerking tot herinzetbare 
kunststofkorrels + transport 

/ 

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

/ = (3) (2) = 90 - (3) = 99 / 

Delta reductie         

   

(1) = gemiddelde voor alle (niet-gerecycleerde) kunststoffen opgenomen in Ecolizer 2,0  

   

(uitg. teflon wegens te extreme waarde t.o.v rest) 

 De Delta, Δ= 478 mPt/kg (2) = richting gevend gem. van bewerkingen (/kg) opgenomen in Ecolizer 2,0 

  

 

(3) = gemiddelde voor gerecycleerde kunstofmix uit huishoudens cf. Ecolizer 2,0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ ++ 0 - 0 +++ 

  

Duidelijke reductie in ontginning 
primaire materialen 

Productie van korrels uit 
virgin materiaal wordt 

gereduceerd; in dit proces 
ook lager algemeen 

materiaalverbruik dus 

Geen wijziging in 
principe (uitgaande 

van voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 

herinzet korrels). 
Inzamelingssysteem 

voor PMD is al in 
werking. 

Recyclageproces zal ook 
een bepaalde 

hoeveelheid aan 
algemeen 

materiaalverbruik 
kennen; dit verbruik 

wordt hoger verwacht 
dan in een 

verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij de 
afvalverwerking via 

verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 

reductie van de 
verbrandingshoeveelheid zal 

dan nagenoeg ook gene 
impact hebben op 
materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 0 - --- 0 

  

In de ontginningsstap heeft men 
aanzienlijk energieverbruik.  Door 
de ontginning te verminderen zal 

energieverbruik dus ook dalen. 
De hiermee gepaard gaande 

transportbewegingen (en hieraan 
gekoppeld energieverbruik) daalt 

ook 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen wijziging in 
principe (uitgaande 

van voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 

herinzet korrels). 
Inzamelingssysteem 

voor PMD is al in 
werking. 

Het recyclageproces zal 
energie vragen. 

Bij de verbranding met 
energierecuperatie zullen de 
PMD plastics een belangrijke 

energiebron vormen.  Een 
reductie van deze materialen 

bij de verbranding zal dan 
ook een vermindering in de 

energieproductie betekenen. 

  

Klimaat ++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  

De effecten naar klimaat kunnen 
zowel aan deze van 

energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 

gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 

reductie aan CO2-equiv.-emissies 
met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

De effecten naar 
klimaat kunnen in deze 
fase in eerste instantie 

aan het energieverbruik 
gekoppeld zijn.  De 
energiebehoefte in 

deze fase betekent dan 
ook een bijkomende 

hoeveelheid aan CO2-
equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 

lagere hoeveelheid CO2-equi. 
emitteren. 

  

Water + + 0 - 0 0 

  

In de ontginningsstap zal men 
enige hoeveelheid aan 

waterverbruik kennen.  Door het 
reduceren van deze stap zal 

waterverbruik dalen. 

Productie van korrels heeft 
een aanzienlijk 

waterverbruik.  Dit zal dalen 
bij het reduceren van deze 

stap. 

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

Het recyclageproces zal 
enig waterverbruik 
vragen.   

Bij de verbrandingsstap 
wordt het waterverbruik als 
verwaarloosbaar ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0 0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan (aardolie)winning. Er 
is meer plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien bodem 
behouden blijft (geen 
bebouwing). 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

De impact op bodem 
wordt bij de 
recyclagestap als 
verwaarloosbaar 
ingeschat. 

Geen directe wijziging in de 
verwerkingsfase verwacht. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ + 

  

Door minder productie is er ook 
sprake van minder transport. 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Gescheiden ophaling 
leidt tot beperkt meer 
transport. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking of 
storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ 0 0 - + + 

  

Bij de productie van de 
basismaterialen komen er 

verschillende verontreinigende 
componenten in het milieu.  

Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 

reductie aan luchtemissies met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 

chemische 
componenten tijdens 
het recyclageproces 

gebruikt en vrijgesteld 
worden. De 

recyclageactiviteiten  
gaan bijgevolg dan ook 

gepaard met het 
optreden van 

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 

lagere hoeveelheid 
verontreinigende 

componenten emitteren. 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

luchtemissies.   

Lucht - geur + 0 0 - 0 0 

  

Bij de productie van de 
basisgrondstoffen zullen 

eveneens geuremissies optreden.  
Een lagere productie zal bijgevolg 
ook een lagere geuremissie met 

zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht Bij het recyclageproces 

wordt het effect van 
geuremissies naar de 
omgeving toe eerder 

beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 

restgeuremissies na 
verbranding worden als 

beperkt ingeschat. 
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9.1.7 K3 Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven (haalbaarheidsstudie) 

Groep       

Kunststoffen       

Actie       

Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven (haalbaarheidsstudie) 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie K3 80.000 159.000 

        

In de huidige situatie worden de gebruikte kunststoffen overwegend verzameld via het restafval en verwerkt via verbranding met energierecuperatie.  
Tegen eind november 2014 zal een studie worden gegund naar de haalbaarheid van selectieve inzameling van kunststoffen (harde, folies, isomo) bij 
bedrijven. Het doel van deze studie is na te gaan of het opportuun is om de lijst met selectief in te zamelen afvalfracties in art. 4.3.2. van het Vlarema uit te 
breiden met kunststoffen. Afhankelijk van de resultaten van de studie zal een wijziging van Vlarema met verplichting tot selectieve inzameling van 
(bepaalde) kunststoffen volgen. 
In de toekomstige situatie zal hiermee grotere fractie van de gebruikte plastics ingezameld worden voor recyclage en heringezet worden in de 
productieketen, al dan niet met inzet voor oorspronkelijke toepassing.  
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning virgin grondstoffen 
(fossil-based, aardolie) voor 
de productie van basis- en 
fijnchemicaliën + transport 

productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels)op 
virgin basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

(1) = 520 (2) = 90 - / 33 

toekomstig 

  productie van de harde 
plastics (kunststofkorrels) op 
recycled basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

verwerking tot herinzetbare 
kunststofkorrels + transport 

/ 

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

/ = (3) (2) = 90 - (3) = 60 / 

Delta reductie         

   
(1) = gemiddelde voor alle (niet-gerecycleerde) kunststoffen opgenomen in Ecolizer 2.0  

   
(uitg. teflon wegens te extreme waarde t.o.v. rest) 

 De Delta, Δ= 493 mPt/kg (2) = richting gevend gemiddelde van bewerkingen (/kg) opgenomen in Ecolizer 2.0 

 
  

 
(3) = gemiddelde voor gerecycleerde kunstofmix uit huishoudens cf. Ecolizer 2.0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding TOTAAL 

Materialenbeheer +++ ++ 0 - 0 +++ 

  

Duidelijke reductie in 
ontginning primaire 

materialen 

Productie van korrels uit 
virgin materiaal wordt 

gereduceerd; in dit 
proces ook lager 

algemeen 
materiaalverbruik dus 

Geen wijziging in principe 
(uitgaande van voldoende 

kwaliteitsgarantie bij 
herinzet korrels) 

Recyclageproces zal ook 
een bepaalde 

hoeveelheid aan 
algemeen 

materiaalverbruik 
kennen; dit verbruik 

wordt hoger verwacht 
dan in een 

verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij de 
afvalverwerking via verbranding 

niet tot zeer beperkt aan de 
orde.   Een reductie van de 

verbrandingshoeveelheid zal 
dan nagenoeg ook geen impact 
hebben op materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 0 - --- 0 

  In de ontginningsstap heeft 
men aanzienlijk 
energieverbruik.  Door de 
ontginning te verminderen 
zal energieverbruik dus ook 
dalen. 
De hiermee gepaard gaande 
transportbewegingen (en 
hieraan gekoppeld 
energieverbruik) daalt ook 

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in principe 
(uitgaande van voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 
herinzet korrels). 
Ophaling via selectieve 
inzameling, wat mogelijk 
toename in transport en 
daarmee energiegebruik 
oplevert. 

Het recyclageproces zal 
energie vragen.   

Bij de verbranding met 
energierecuperatie zullen de 
PMD plastics een belangrijke 
energiebron vormen.  Een 
reductie van deze materialen bij 
de verbranding zal dan ook een 
vermindering in de 
energieproductie betekenen. 

  

Klimaat ++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding TOTAAL 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan CO2-equiv.-
emissies met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

De effecten naar 
klimaat kunnen in deze 
fase in eerste instantie 
aan het energieverbruik 
gekoppeld zijn.  De 
energiebehoefte in 
deze fase betekent dan 
ook een bijkomende 
hoeveelheid aan CO2-
equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een lagere 
hoeveelheid CO2-equi. 
emitteren. 

  

Water + + 0 - 0 + 

  In de ontginningsstap zal men 
enige hoeveelheid aan 
waterverbruik kennen.  Door 
het reduceren van deze stap 
zal waterverbruik dalen. 

Productie van korrels 
heeft een aanzienlijk 
waterverbruik.  Dit zal 
dalen bij het reduceren 
van deze stap. 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Het recyclageproces zal 
enig waterverbruik 
vragen.   

Bij de verbrandingsstap wordt 
het waterverbruik als 
verwaarloosbaar ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0 0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding TOTAAL 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan 
(aardolie)winning. Er is meer 
plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien 
bodem behouden blijft (geen 
bebouwing). 

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

De impact op bodem 
wordt bij de 
recyclagestap als 
verwaarloosbaar 
ingeschat. 

Geen directe wijziging in de 
verwerkingsfase verwacht. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ + 

  Door minder productie is er 
ook sprake van minder 
transport. 

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Gescheiden ophaling leidt 
tot meer transport. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere residuen 
naar verwerking of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding TOTAAL 

  Bij de productie van de 
basismaterialen komen er 
verschillende 
verontreinigende 
componenten in het milieu.  
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan luchtemissies 
met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 
chemische 
componenten tijdens 
het recyclageproces 
gebruikt en vrijgesteld 
worden. De 
recyclageactiviteiten  
gaan bijgevolg dan ook 
gepaard met het 
optreden van 
luchtemissies.   

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een lagere 
hoeveelheid verontreinigende 
componenten emitteren. 

  

Lucht - geur + 0 0 - 0 0 

  Bij de productie van de 
basismaterialen zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook 
een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
wordt het effect van 
geuremissies naar de 
omgeving toe eerder 
beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect verwacht.  
De restgeuremissies na 
verbranding worden als beperkt 
ingeschat. 
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9.1.8 P&K1 Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven (onderzoek naar meer inzicht) 

Groep       

Papier en karton       

Actie       

Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven  (onderzoek naar meer inzicht) 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie P&K1 10.000 10.000 

        

In de 'huidige situatie' wordt nu nog een aandeel P&K niet selectief ingezameld bij bedrijven.  Deze niet selectief ingezamelde fractie zal na gebruik op de 
bedrijven verdwijnen via het restafval, zonder verdere recyclage.   Het aangeleverde papier/karton dat bij bedrijven gebruikt wordt zal deels uit verse 
grondstoffen (vnl. houtvezels) en deels uit gerecycleerd papier/karton bestaan.  In onderstaande punten kan bijgevolg een onderscheid gemaakt worden bij 
de aangeleverde grondstoffen in deze van verse grondstoffen [ingeschat op 1/3 van de vezels in de Belgische papiersector in 2010 [bron Cobelpa] en deze 
van gerecycleerd papier/karton [ingeschat 2/3 van de vezels].  
In de toekomstige situatie zal een grote fractie van het gebruikte papier/karton ingezameld worden voor recyclage en herinzet in de productieketen. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Karton 
     

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

1/3 ontginning virgin 
grondstoffen (bomen) voor 
de productie van houtvezels  
+ transport  

productie van papier/karton 
+ transport + productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling of ophaling 
bedrijfsafval 

 2/3: inzameling van oud/papier 
en selectie + transport  

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Fractie houtvezels in karton 
(deze die nu niet ingevuld 
kan worden door het niet 
gerecupereerde papier)  

(1) 270 (3) 55 - / 18 

toekomstig 

minder dan 1/3 ontginning 
virgin grondstoffen (bomen) 
voor de productie van 
houtvezels + meer dan 2/3: 
inzameling van oud papier 
en selectie + transport  

productie van papier/karton 
(met hoger aandeel oud 
papiervezels) + transport + 
productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

meer dan 2/3: inzameling van 
oud/papier en selectie + 
transport 

/ 

Extra fractie gerecycleerde 
vezels  

/ (= 2) (3) 55 - (2) = 95 / 

Delta reductie         

   

(1) verse vezel, enkele wand 
 De Delta, Δ =   193 mPt/kg (2) gerecycleerde vezel, enkele wand 
    (3) gemiddelde van offset en gravure 
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Papier 
     

Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 
Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

1/3 ontginning virgin 
grondstoffen (bomen) voor 
de productie van 
houtvezels  + transport  

productie van 
papier/karton + transport 
+ productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling of 
ophaling bedrijfsafval 

 2/3: inzameling van oud/papier 
en selectie + transport  

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Fractie houthoudend papier 
(deze die nu niet ingevuld kan 
worden door het niet 
gerecupereerde papier)  

(1) 267 - - / 7 

toekomstig 

minder dan 1/3 ontginning 
virgin grondstoffen 
(bomen) voor de productie 
van houtvezels + meer dan 
2/3: inzameling van oud 
papier en selectie + 
transport  

productie van 
papier/karton (met hoger 
aandeel oud papiervezels) 
+ transport + productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

meer dan 2/3: inzameling van 
oud/papier en selectie + 
transport 

/ 

Extra fractie gerecycleerde vezels  / (= 2) - - (2) = 172 / 

Delta reductie         

   

(1) verse vezel, enkele wand 
 De Delta, Δ = 102 mPt/kg (2) gerecycleerde vezel, enkele wand 
    (3) gemiddelde van offset en gravure 
 Aanname 1/2 papier, 1/2 karton. 

     Gemiddelde DELTA P&K1 = 148 mPt/kg 
    



 
 
 
 
 
 
 

FP1514/R2v4/873131/Mech  Plan-MER Uitvoeringsplan afval 2016-2022 
18 december 2015 88/159 Definitief MER 

Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ 0 0 - 0 ++ 

  

Duidelijke reductie in ontginning 
primaire materialen (bomen) 

Zowel de productie van P&K 
met een groter of kleiner 

aandeel aan gerecycleerde 
vezels wordt uitgevoerd bij 

gelijkaardige processen, 
zonder dat dit belangrijke 
impact heeft op overige 

materiaalgebruiken 

Geen wijziging in 
principe 

(uitgaande van 
voldoende 

kwaliteitsgarantie 
bij herinzet 

gerecycleerde 
vezels) 

Recyclageproces zal ook basis 
aan algemeen 

materiaalverbruik kennen 
(vb. voor het ontinkten); dit 

verbruik wordt hoger 
verwacht dan in een 

verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt 
bij de afvalverwerking 
via verbranding niet 
tot zeer beperkt aan 

de orde.   Een reductie 
van de 

verbrandingshoeveelh
eid zal dan nagenoeg 

ook gene impact 
hebben op 

materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 0 - -- 0 

  Door reduceren van de 
ontginningsstap zal een daling van 
de transportbewegingen en de 
daling van machines om bomen te 
kappen en verwerken tot vezels tot 
een daling de energiebehoefte 
leiden 

Zowel de productie van P&K 
met een groter of kleiner 
aandeel aan gerecycleerde 
vezels wordt uitgevoerd bij 
gelijkaardige processen, 
welke beiden energie-
intensief zijn.  

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

Het recyclageproces (in deze 
gelijkaardig als het 
productieproces) is een 
energie-intensief proces.  

Bij de verbranding met 
energierecuperatie 
zullen de 
papierfracties een 
belangrijke 
energiebron vormen.  
Een reductie van deze 
materialen bij de 
verbranding zal dan 
ook een vermindering 
in de energieproductie 
betekenen. 

  

Klimaat + 0 0 - + 0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Een reductie in energieverbruik bij 
bosexploitatie(machines en 
houttransport) zal een reductie aan 
CO2-equiv.-emissies met zich 
meebrengen.  Dit is positief. 
De  kap van oerbos is naar 
klimaateffecten nefast door het 
onherstelbaar veranderen van de 
koolstofopslag in de bosbodems en 
strooisellagen. Vermeden kap is 
positief. Echter duurzame 
houtproductie in plantages of 
secundaire bossen is positief voor 
het klimaat (relatief jonge 
bosbestanden capteren meer CO2 
dan uitgegroeide bosbestanden). 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

De effecten naar klimaat 
kunnen in deze fase in eerste 
instantie aan het 
energieverbruik gekoppeld 
zijn.  De energiebehoefte in 
deze fase betekent dan ook 
een bijkomende hoeveelheid 
aan CO2-equiv.-emissies.  

Een lagere 
hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal 
een lagere 
hoeveelheid CO2-equi. 
emitteren. 

  

Water + 0 0 0 - 0 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Bomen hebben een regulerend 
effect op gans onze 
waterhuishouding.  Een lagere 
ontginning kan deze stabieler 
maken. Na het kappen ontstaat 
dikwijls een erosief terrein. Dit zal 
verminderd worden. 

Zowel de productie van P&K 
met een groter of kleiner 
aandeel aan gerecycleerde 
vezels wordt uitgevoerd bij 
gelijkaardige processen, 
welke beide een zeer 
intensief waterverbruik 
kennen.  
Dit water wordt niet echt 
verbruikt maar gebruikt als 
hulpmiddel om de vezels in 
suspensie te brengen en te 
verpompen.   In het 
productieproces wordt dit 
proceswater zoveel als 
mogelijk in een gesloten 
kringloop gehouden.   

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

Zie productiefase Het recyclageproces 
kan enig waterverbruik 
(om te ontinkten etc.) 
hebben; bij de 
verbrandingsstap 
wordt dit als 
verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0/+ 0 

  Minder kans op erosie bij 
bosbehoud 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

zie productiefase Geen directe wijziging 
in de verwerkingsfase 
verwacht. Minder 
storten van 
bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Door reduceren van de 
ontginningsstap zal een daling van 
de transportbewegingen. 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Gescheiden 
ophaling leidt tot 
beperkt meer 
transport. 

Beperkt meer transport van 
gerecyclede materialen naar 
de productiefase. 

Iets minder transport 
van bodemassen en 
andere residuen naar 
verwerking of storten. 
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Bepaling milieueffecten 
van deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Lucht (andere dan energie- 
of transportsector) 

++ 0 0 - + + 

  Bosgebieden dragen bij tot 
ondermeer een verlaging van de 
achtergrondconcentraties aan 
componenten zoals stof, NOx, 
VOC's, .... Zij werken als een 
natuurlijke filter. 
Bij de ontginningsfase worden 
echter ook verontreinigende 
componenten geëmitteerd vanuit 
o.a. de oogstmachines en 
verbranding oogstresten.   
Het vermijden van niet duurzame 
ontginning waardoor de 
bosoppervlakte verkleint of de 
bosbedekking afneemt, leidt tot 
betere luchtkwaliteit.  

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 
chemische componenten 
tijdens het recyclageproces 
gebruikt en vrijgesteld 
worden. De 
recyclageactiviteiten  gaan 
bijgevolg dan ook gepaard 
met het optreden van 
luchtemissies.   

Een lagere 
hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal 
een lagere 
hoeveelheid 
verontreinigende 
componenten 
emitteren. 

  

Lucht - geur 0 0 0 - 0 0 

  

Geen relevante effecten verwacht Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase 
verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen relevante 
geuremissies naar de 
omgeving vrijgesteld worden.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden 
als beperkt ingeschat. 
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9.1.9 T1 Selectieve inzameling textiel van 7,6 naar 10,6 kg per inwoner 

Groep       

Textiel       

Actie       

Selectieve inzameling textiel van 7,6 naar 10,6 kg per inwoner 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie T1 18.000 46.500 

        

De 'huidige situatie' is deze waarbij het grootste aandeel van het geproduceerde textiel verdwijnt in het restafval en geen tweede gebruiksfase kent of 
recyclagestap ondergaat.   
In de toekomstige situatie zal een grote fractie van het gebruikte textiel ingezameld worden voor sortering en hergebruik, gedeeltelijk hergebruik van het 
textiel met andere toepassing (e.g. poetsdoeken) of recyclage. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Katoen 
     

Ecolizer '99 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning van virgin 
grondstoffen (aardolie, 
landbouwproducten, 
producten van dierlijke 
oorsprong) voor de productie 
van garens + transport  

productie van garens en 
textielstof + transport  + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

2838 / 0 - 30 

toekomstig 

  productie van garens en 
textielstof + transport  + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
selectieve ophaling 

gedeeltelijke verwerking tot 
herinzetbaar textieldoek + 
transport naar gebruiksfase 
in Vlaanderen of  in andere 
continenten of ontrafelen 
van het textiel met herinzet 
van de vezels in andere 
toepassingen + transport 

  

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

0 / 0 0 0 

Delta 
reductie in grondstofproductie 
(teelt) 

        

    
Het betreft hier enkel reiniging van kleding voor hergebruik 

De Delta, Δ=  2868 mPt/kg 
    

PET (Polyester) 
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Ecolizer '99 [mPt/kg] 
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning van virgin 
grondstoffen (aardolie, 
landbouwproducten, 
producten van dierlijke 
oorsprong) voor de 
productie van garens + 
transport  

productie van garens en 
textielstof + transport  + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

326 / 0 0 35 

toekomstig 

  productie van garens en 
textielstof + transport  + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling 

gedeeltelijke verwerking tot 
herinzetbaar textieldoek + 
transport naar gebruiksfase 
in Vlaanderen of in andere 
continenten of ontrafelen 
van het textiel met herinzet 
van de vezels in andere 
toepassingen + transport 

  

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

0 / 0 20 0 

Delta reductie         

    
Het betreft hier enkel reiniging van kleding voor hergebruik 

De Delta, Δ=  341 mPt/kg 
   

      Aanname: Meeste textiel is katoen en polyester (doorgaans PET). Verhouding garenrpoductie wereldwijd katoen : PET = 1 : 2   
 

Gewogen gemiddelde DELTA 
T1 =  1183 mPt/kg 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ +++ 0 - 0 +++ 

  

Duidelijke reductie in 
ontginning primaire 

materialen (aardolie, 
landbouwproducten, 

producten van dierlijke 
oorsprong) 

Het materiaalverbruik 
bij de productie zal ook 
dalen, gezien bij oa. de 
textielveredeling ook 
heel wat grondstoffen 

gebruikt worden.  Door 
hergebruik van kledij zal 

hiervan bijgevolg ook 
een afname zijn. 

Geen wijziging in 
principe (uitgaande van 

voldoende 
kwaliteitsgarantie bij (1) 

selectie van de 
herbruikbare kledij en 
(2) herinzet stukken 

textiel en (3) herinzet 
gerecycleerde vezels 

Beperkte impact, gezien 
in principe enkel in het 
recyclageproces van de 
vezels (en reinigingsfase 

voor hergebruik) een 
algemeen 

materiaalverbruik kan 
plaatsvinden 

Materiaalgebruik komt 
bij de afvalverwerking 

via verbranding niet tot 
zeer beperkt aan de 

orde.   Een reductie van 
de 

verbrandingshoeveelheid 
zal dan nagenoeg ook 

gene impact hebben op 
materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ ++ 0 - - + 

  Een reductie van de 
ontginningsstap van de 
vezels zal tot een daling 
van de 
transportbewegingen, 
een daling van machines 
om de vezels te 
produceren en 
verwerken en daarmee 
een daling van de 
energiebehoefte leiden 

Gezien de productie van 
kledij/textiel zal dalen, 
zal de hiermee gepaard 
gaande energiebehoefte 
ook dalen 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Voor het aandeel dat 
hergebruikt kan wordt, 
indien lokaal hergebruikt 
kan worden, geen 
significante 
energiebehoefte 
aangeduid. Voor de 
fractie die gerecycleerd 
wordt (ontrafelen en 
verwerken tot andere 
producten) zal energie 
vragen.   

Bij verbranding is er 
energierecuperatie waar 
deze materialen een 
bepaalde energie-inhoud 
zullen hebben. 

  

Klimaat  ++ ++ 0 - + ++ 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze 
van energieverbruik als 
deze van 
procesgebonden 
(ontginning vezels / 
productie kunstvezels) 
emissies gekoppeld 
worden.    
Een reductie van deze 
fase zal bijgevolg ook 
een belangrijke reductie 
aan CO2-equiv.-emissies 
met zich meebrengen.  

De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze 
van energieverbruik als 
deze van 
procesgebonden 
(ontginning vezels / 
productie kunstvezels) 
emissies gekoppeld 
worden.    
Een reductie van deze 
fase zal bijgevolg ook 
een belangrijke reductie 
aan CO2-equiv.-emissies 
met zich meebrengen.  

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

De effecten naar klimaat 
kunnen in deze fase in 
eerste instantie aan het 
energieverbruik 
gekoppeld zijn.  De 
energiebehoefte in deze 
fase betekent dan ook 
een bijkomende 
hoeveelheid aan CO2-
equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid 
die verbrand wordt, zal 
een lagere hoeveelheid 
CO2-equi. emitteren. 

  

Water ++ ++ 0 -- 0 + 

  Een reductie van de 
teelt en ontginning van 
grondstoffen voor de 
vezels zal een daling van 
de waterverbruik 
realiseren.  

Een reductie van 
productie van kledij zal 
een reductie van het 
waterverbruik in deze 
stappen realiseren. 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Het aandeel dat 
herbruikt of 
gerecycleerd wordt zal 
een hoger waterverbruik 
kennen (vb. 
wassen/reinigen van de 
gebruikte 
kleding/textiel); bij de 
verbrandingsstap wordt 
dit als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

Het waterverbruik bij de 
verbrandingsstap wordt 
als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0/+ 0 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Een vermindering van 
bodeminname. Er is 
meer plaats beschikbaar 
voor bijvoorbeeld 
erosie- en 
verdichtingsmaatregelen 
te nemen. Positief 
indien bodem behouden 
blijft (geen bebouwing) 

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

/ Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder 
storten van bodemassen 
door kleinere 
afvalstroom. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ 0/+ 

  Een reductie van de 
ontginningsstap van de 
vezels zal tot een daling 
van de 
transportbewegingen 
leiden. 

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Gescheiden ophaling 
leidt tot meer transport, 
maar doordat er minder 
wordt geproduceerd en 
de goederen langer 
circuleren, zal er ook 
sprake zijn van minder 
transport naar de 
eindverwerking. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport 
van bodemassen en 
andere residuen naar 
verwerking of storten. 

  

Lucht (andere dan energie- of 
transportsector) ++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Bij de productie van de 
basismaterialen kunnen 
er verschillende 
verontreinigende 
componenten in het 
milieu terecht komen.  
Een reductie van deze 
fase zal bijgevolg ook 
een reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
(deze die het textiel 
ontrafeld/ontmanteld) 
kunnen ondermeer 
chemische 
componenten tijdens 
het recyclageproces 
gebruikt en vrijgesteld 
worden. De 
recyclageactiviteiten  
gaan bijgevolg dan ook 
gepaard met het 
optreden van 
luchtemissies.   Voor 
hergebruik worden geen 
relevante emissies 
verwacht. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminder.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  

  

Lucht - geur + 0 0 0 0 0 

  Bij de productie van de 
basismaterialen (vnl. 
dan kunstmatige vezels) 
kunnen eveneens 
geuremissies optreden.  
Een lagere productie zal 
bijgevolg ook een lagere 
geuremissie met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Geen relevante 
geuremissies verwacht 

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.10 GV1 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Matrassen 

Groep       

Grof vuil       

Actie       

Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Matrassen 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie GV1 5.040 6.300 

        

Matrassen worden ingedeeld volgens het materiaal dat de kern van de matras vormt: veren, latex, PUR. De matrassector in Vlaanderen / België is een sterk 
exportgericht. 75 % van de in België geproduceerde matrassen, is bestemd voor export. Afgedankte matrassen worden ofwel meegegeven aan de 
distributeur bij levering van de nieuwe matras of worden met de grofvuilfractie ingezameld (huis-aan-huis of op containerpark). De afgedankte matrassen 
worden samen met de grofvuilfractie geshredderd en verbrand (afvalverbrandingsoven). Dit laatste mogelijk met energierecuperatie.  
In deze (piloot)projecten worden matrassen selectief opgehaald, ontmanteld (manueel of machinaal), waarna de verschillende materialen afzonderlijk in 
balen worden geperst en als secundair materiaal verkocht. De veren worden gerecycleerd (hoogwaardig staal); de schuimfractie wordt mechanisch 
gerecycleerd en kent verschillende toepassingen (vb. Under Carpet Layer1, koe- of judomatten, …). De grootste kosten voor het recycleren van matrassen 
zijn de selectieve inzameling (indien uitgegaan wordt van een fijnmazige ophaling van gebruikte matrassen bij de distributiesector) en de ontmanteling van 
matrassen. 
In de toekomstige situatie zal een grote fractie van de gebruikte matrassen ingezameld worden voor recyclage. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Latex 
     Ecolizer 2.0 [mPt/kg] Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning van virgin 
grondstoffen (rubber en 
andere stoffen) voor de 
productie van latex + 
transport  

productie van latex+ 
transport + productie 
matrassen + transport en 
distributie 

gebruiksfase + transport 
grofvuilophaling en 
containerparken / 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Natuurlatex 237 - - - 47 

Synthetisch latex 354 - - - 47 

toekomstig 

  productie van latex + 
transport + productie 
matrassen  (blijft 
gelijkaardig; aanpassing in 
ontwerp naar 'design for 
disassembly') + transport en 
distributie 

gebruiksfase + transport  
selectieve inzameling en 
speciale container op 
containerparken 

productie van 
schuimtoepassingen op basis 
van GERECYCLEDE 
MATRASSEN + transport 

/ 

Natuurlatex 0 - - 60 0 

Synthetisch latex 0 - - 60 0 

Delta 
reductie in ontginning 
grondstoffen en productie 
Latex 

        

De Delta, Δ = 308,5 mPt/kg 
 

Mechanische recycling: inzet in upper carpet layer of 
judomatten - geen complete recycling tot primaire grondstof 

Aanname: per kg evenveel natuur-  al synthetisch latex 
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PUR 
     Ecolizer 2.0 [mPt/kg] Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning van virgin 
grondstoffen (aardolie) voor de 
productie van PUR + transport  

productie van PUR + 
transport + productie 
matrassen + transport en 
distributie 

gebruiksfase + transport 
grofvuilophaling en 
containerparken 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Koudschuim, traagschuim, 
polyether (*) 

479 - -   33 

toekomstig 

  productie van PUR + 
transport + productie 
matrassen  (blijft 
gelijkaardig; aanpassing in 
ontwerp naar 'design for 
disassembly') + transport en 
distributie 

gebruiksfase + transport  
selectieve inzameling en 
speciale container op 
containerparken 

productie van staal en 
schuimtoepassingen op 
basis van GERECYCLEDE 
MATRASSEN + transport 

/ 

Koudschuim, traagschuim, 
polyether (*) 

0 - - 60 0 

Delta reductie         

 
(*) Ecolizer kent maar 1 type PUR. 

  

Mechanische recycling: inzet in upper carpet layer of 
judomatten - geen complete recycling tot primaire 
grondstof 

De Delta, Δ = 452 mPt/kg 
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Veren (staal) 

     Ecolizer 2.0 [mPt/kg] Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning van virgin 
grondstoffen (aardolie, 
ertsen) voor de productie 
van staal + transport  

productie van veren + transport 
+ productie matrassen + 
transport en distributie 

gebruiksfase + 
transport 
grofvuilophaling en 
containerparken 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie en 
recuperatie ijzer uit 
verbrandingsresten 

Diverse typen veren (staal) 441 55     30 

toekomstig 

  productie van veren+ transport + 
productie matrassen  (blijft 
gelijkaardig; aanpassing in 
ontwerp naar 'design for 
disassembly') + transport en 
distributie 

gebruiksfase + 
transport  selectieve 
inzameling en speciale 
container op 
containerparken 

productie van staal en 
schuimtoepassingen op 
basis van GERECYCLEDE 
MATRASSEN + transport 

/ 

Diverse typen veren (staal) 0 0   60 0 

Delta reductie         

 
Primair staal draad trekken + harden 

   De Delta, Δ = 466 mPt/kg 
       

  Aanname samenstelling 
matrassen   

 

   Totaal matrassen (400.000 stuks) 6300 ton 
   Metaal 1000 ton 
   PUR 2600 ton 
   Latex 1100 ton 
   Textiel 1100 ton 
   Uit UPV Studie Matrassen wordt geconcludeerd dat enkel veren 

(staal), PUR en latex worden gerecycleerd.  
    Gewogen gemiddelde DELTA GV1 = 314 mPt/kg 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ 0 0 - 0 ++ 

  

Reductie in ontginning 
primaire materialen 

(aardolie, staal) 

Het materiaalverbruik bij 
de productie zal 

gelijkaardig blijven, zij het 
voor de secundaire 

toepassingen nu met 
gerecyclede content 

Geen wijziging in 
materiaalgebruik tijdens 

gebruiksfase 

Recyclageproces zal ook 
een enige hoeveelheid aan 

algemeen 
materiaalverbruik kennen; 
dit verbruik wordt hoger 

verwacht dan in een 
verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij 
de afvalverwerking via 

verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 

reductie van de 
verbrandingshoeveelheid 

zal dan nagenoeg ook 
gene impact hebben op 

materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 - - - 0 

  Een reductie van de 
ontginningsstap en 
bijhorende 
transportbewegingen 
resulteert in een daling van 
de energiebehoefte 

De energiebehoefte voor 
productie van matrassen 
en secundaire producten 
blijft gelijkaardig 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 
behalve toename 
selectieve inzameling, wat 
een energievraag met zich 
mee brengt.  

De demontage en 
verwerking van oude 
matrassen tot secundaire 
producten zal een 
energievraag hebben.   

Verbranding met 
energierecuperatie waar 
de materialen een 
bepaalde energie-inhoud 
zullen hebben. 

  

Klimaat ++ 0 0 - + + 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
belangrijke reductie aan 
CO2-equiv.-emissies met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

De effecten naar klimaat 
kunnen in deze fase in 
eerste instantie aan het 
energieverbruik gekoppeld 
zijn.  De energiebehoefte 
in deze fase betekent dan 
ook een bijkomende 
hoeveelheid aan CO2-
equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid CO2-
equi. emitteren. 

  

Water ++ 0 0 -- 0 0 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Een reductie van de 
ontginning of teelt 
resulteert in een daling van 
de waterbehoefte. 

De waterbehoefte voor 
productie van matrassen 
en secundaire producten 
blijft gelijkaardig 

Geen wijziging in 
watergebruik tijdens 
gebruiksfase 

Het aandeel dat herbruikt 
of gerecycleerd wordt zal 
een hoger waterverbruik 
kennen (vb. 
wassen/reinigen van de 
gebruikte matrassen); bij 
de verbrandingsstap wordt 
dit als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

Waterverbruik bij de 
verbrandingsstap wordt 
als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0/- 0/+ 0 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan 
grondstofontginning. Er is 
meer plaats beschikbaar 
voor bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien 
bodem behouden blijft 
(geen bebouwing). 

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

transport van gerecyclede 
materialen naar 
productiefase zal 
toenemen 

Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder storten 
van bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 

  

Mobiliteit 0/+ 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Reductie van 
ontginningsstap leidt tot 
minder transport. 

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Selectieve inzameling zal 
tot beperkt meer 
transport leiden. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking 
of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

+ 0 0 - + 0 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Voor vele schuimen en 
rubbers  worden als 
grondstof benzeen en 
styreen gebruikt. Voor de 
productie van PUR worden 
de volgende stoffen 
gebruikt: propeen- en 
etheendioxide, 
ethyleenglycol, fosgeen, 
adipinezuur, 
tolueendiamine, benzeen en 
MDI of TDI. (benzeen is 
schadelijk voor de 
gezondheid).Latex of 
schuimrubber (cellulair 
rubber) kan van natuurlijke 
oorsprong zijn, maar wordt 
ook chemisch (uit aardolie) 
vervaardigd. Meestal is latex 
een mengeling van beide.  
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
reductie aan luchtemissies 
met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 
chemische componenten 
tijdens het 
recyclageproces gebruikt 
en vrijgesteld worden  
(zoals vb. brandvertragers  
die bij voorbehandeling 
kunnen vrij komen). De 
recyclageactiviteiten  gaan 
bijgevolg dan ook gepaard 
met het optreden van 
luchtemissies.  

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminder.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  
Zo komt bijv. bij 
verbranding van PUR komt 
onder meer het voor mens 
en milieu schadelijke 
blauwzuurgas vrij. 

  

Lucht - geur + 0 0 0 0 + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  

Bij de productie van de 
basismaterialen zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook 
een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de productiefase verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
wordt het effect van 
geuremissies naar de 
omgeving toe eerder 
beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.11 GV2 Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Meubelen (eerste evaluatie) 

Groep       

Grof vuil       

Actie       

Uitgebreide Productverantwoordelijkheid (UPV) Meubelen (eerste evaluatie) 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie GV2 5.000 42.500 

        

Aangenomen wordt dat meubels (kasten, banken, tafels, etc.) de volgende materialen bevatten: hout, staal, glas, textiel, latex, PUR. Afgedankte meubels 
(welke niet in het hergebruik circuit belanden) worden ofwel meegegeven aan de distributeur bij levering van de nieuw meubel of worden met de 
grofvuilfractie ingezameld (huis-aan-huis of op containerpark). De afgedankte meubels worden samen met de grofvuilfractie geshredderd en verbrand 
(afvalverbrandingsoven). Dit laatste mogelijk met energierecuperatie.  
In de toekomstige situatie worden de meubelen selectief opgehaald, ontmanteld (manueel of machinaal), waarna de verschillende materialen afzonderlijk 
worden samen genomen en indien mogelijk gecomprimeerd en als secundair materiaal verkocht als grondstof voor secundaire producten (mogelijk opnieuw 
meubels). De grootste kosten voor het recycleren van meubelen zijn de selectieve inzameling (indien uitgegaan wordt van een fijnmazige ophaling van 
gebruikte meubelen bij de distributiesector) en de ontmanteling van meubelen. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

Latex (zie GV1) 
     De Delta, Δ = 308,5 mPt/kg Mechanische recycling:  

  Aanname: per kg evenveel natuur-  al synthetisch latex 

 
inzet in upper carpet layer of judomatten - geen complete recycling tot primaire grondstof 

      
Harde Kunststoffen (zie K1), idem PUR (zie GV1) 

    De Delta, Δ = 454 mPt/kg 
   

      Veren (staal) (zie GV1) 

     De Delta, Δ = 466 mPt/kg 
   

      Hout 
     Ecolizer 2.0 [mPt/kg] Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

teelt van hout voor de 
productie van basisproducten 
+ transport 

verwerking hout tot platen, 
planken + transport + 
productie meubelen + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
grofvuilophaling en 
containerparken 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Zacht hout en spaanplaat, 
gemiddeld 

100 0 / / 17 

toekomstig 

  productie van 
basisproducten, deels op 
basis van gerecyclede 
content + transport + 
productie meubelen  + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport vnl. 
via selectieve inzameling en 
speciale container op 
containerparken + transport 
onbekend  

verwerking via demontage, 
en verkoop van gescheiden 
materialen + transport + 
deels onbekend 

/ 

Spaanplaat 0 0 / 60 0 

Delta reductie         

 
Zacht hout, gemiddeld Geen reële opties gegeven 

   De Delta, Δ = 57 mPt/kg 
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Textiel 

  De Delta, Δ = 1183 mPt/kg 

   Aanname samenstelling meubelen   
 Totaal meubelen 42500 ton 

Metaal 2000 ton 

Kunststof (harde kunststoffen en PUR) 9000 ton 

Hout 25000 ton 

Textiel 6500 ton 

Aanname dat alle bovengenoemde materiaal wordt gerecycleerd   
 

   Gewogen gemiddelde DELTA GV2= 333 mPt/kg 
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Bepaling 
milieueffecten van 
deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ 0 0 - 0 ++ 

  

Reductie in ontginning primaire 
materialen (aardolie, staal, etc.) 

Het materiaalverbruik 
bij de productie zal 

gelijkaardig blijven, zij 
het voor de secundaire 
toepassingen nu met 
gerecyclede content 

Geen wijziging in 
materiaalgebruik tijdens 

gebruiksfase 

Recyclageproces zal ook een 
enige hoeveelheid aan 

algemeen materiaalverbruik 
kennen; dit verbruik wordt 
hoger verwacht dan in een 

verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt 
bij de afvalverwerking 

via verbranding niet tot 
zeer beperkt aan de 

orde.   Een reductie van 
de 

verbrandingshoeveelheid 
zal dan nagenoeg ook 

gene impact hebben op 
materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ + - - - 0 

  Een reductie van de 
ontginningsstap en bijhorende 
transportbewegingen resulteert in 
een daling van de energiebehoefte 

De energiebehoefte 
voor productie van 
meubelen en 
secundaire producten 
blijft gelijkaardig, maar 
neemt in omvang af 
door hergebruik 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 
behalve toename 
selectieve inzameling, 
wat een energievraag 
met zich mee brengt.  

De demontage en verwerking 
van oude meubelen tot 
secundaire producten zal een 
energievraag hebben. 

Bij verbranding is er 
energierecuperatie waar 
deze materialen een 
bepaalde energie-inhoud 
zullen hebben. 

  

Klimaat  ++ 0 0 - + + 
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Bepaling 
milieueffecten van 
deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  De effecten naar klimaat kunnen 
zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan CO2-equiv.-emissies 
met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

  De effecten naar klimaat 
kunnen in deze fase in eerste 
instantie aan het 
energieverbruik gekoppeld 
zijn.  De energiebehoefte in 
deze fase betekent dan ook 
een bijkomende hoeveelheid 
aan CO2-equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid 
die verbrand wordt, zal 
een lagere hoeveelheid 
CO2-equi. emitteren. 

  

Water ++ + 0 -- 0 0 

  Een reductie van de ontginning en 
teelt  resulteert in een daling van 
de waterbehoefte. 

De waterbehoefte voor 
productie van 
meubelen en 
secundaire producten 
blijft gelijkaardig, maar 
neemt in omvang af 
door hergebruik. 

Geen wijziging in 
watergebruik tijdens 
gebruiksfase 

Het aandeel dat herbruikt of 
gerecycleerd wordt zal een 
hoger waterverbruik kennen 
(vb. wassen/reinigen van de 
textielvezels) 

Het waterverbruik bij de 
verbrandingsstap wordt 
als verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0/+ 0 

  Meer opp. beschikbaar voor andere 
toepassingen van de bodem dan 
grondstofontginning. Er is meer 
plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te nemen. 
Positief indien bodem behouden 
blijft (geen bebouwing). 

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Geen belangrijke bijkomende 
impact door recyclagefase 
verwacht. 

Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder 
storten van bodemassen 
door kleinere 
afvalstroom. 
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Bepaling 
milieueffecten van 
deze Delta             

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Mobiliteit 0/+ 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  reductie van ontginningsstap leidt 
tot minder transport 

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Selectieve inzameling zal 
tot beperkt meer 
transport leiden. 

Beperkt meer transport van 
gerecyclede materialen naar 
de productiefase. 

Iets minder transport 
van bodemassen en 
andere residuen naar 
verwerking of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ 0 0 - + + 

  Bij de productie van de 
basismaterialen kunnen er 
verschillende verontreinigende 
componenten in het milieu terecht 
komen.  
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 
verontreinigende 
componenten tijdens het 
recyclageproces gebruikt en 
vrijgesteld worden. De 
recyclageactiviteiten  gaan 
bijgevolg dan ook gepaard 
met het optreden van 
luchtemissies.    

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminder.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  

  

Lucht - geur + 0 0 0 0 + 

  

Bij de productie van de 
basismaterialen zullen eveneens 
geuremissies optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook een 
lagere geuremissie met zich 
meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Bij het recyclageproces wordt 
het effect van geuremissies 
naar de omgeving toe eerder 
beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.12 P&H1 Hergebruik: van 5 naar 7 kg/inw 

Groep       

Preventie en hergebruik       

Actie       

Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie P&H1 12.000 80.000 

        

Aangenomen wordt dat meubels (kasten, banken, tafels, etc.) de volgende materialen bevatten: hout, staal, glas, textiel, latex, PUR. Afgedankte meubels 
(welke niet in het hergebruik circuit belanden) worden ofwel meegegeven aan de distributeur bij levering van de nieuw meubel  of worden met de 
grofvuilfractie ingezameld (huis-aan-huis of op containerpark). De afgedankte meubels worden samen met de grofvuilfractie geshredderd en verbrand 
(afvalverbrandingsoven). Dit laatste mogelijk met energierecuperatie. Afgedankte kleding (welke niet in het hergebruik circuit belanden) wordt ingezameld 
via het huishoudelijk restafval, welke uiteindelijk wordt verbrand (met energierecuperatie). Alhoewel we in Vlaanderen reeds verschillende jaren inzetten 
op meer hergebruik, zien we nog veel potentieel zowel bij particulieren (cfr. analyse grof vuil) als bij bedrijven, organisaties (scholen,...) en overheden. 
Verdere valorisatie van de reststromen van de kringloopcentra (materiaalhergebruik, …) i.e. demontage en betere uitsortering van materialen, 
samenwerking met recyclers, producenten, ...in functie van mogelijke afzet.   
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Beschrijving Delta in de waardeketen     

Meubelen (zie GV2) 
   De Delta, Δ = 333 mPt/kg 

 

    Textiel (zie T1) 

   De Delta, Δ = 1183 mPt/kg 
 

    Aanname: 2/3 Meubels, 1/3 Textiel. Meubels zijn zwaarder, kleren worden frequenter en in grotere volumes gewisseld.  

Gewogen gemiddelde DELTA  P&H1= 616 mPt/kg 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ +++ 0 0 0 +++ 

  

Reductie in ontginning primaire 
materialen (aardolie, staal, etc.) 

Productie daalt, waardoor  
materiaalverbruik bij de 
productie zal dalen en 
bovendien een deel op 
basis van gerecyclede 

content zal zijn 

Geen grote wijziging 
in materiaalgebruik 
tijdens gebruiksfase. 
Mogelijk een lichte 

toename door 
toename in 
onderhoud. 

Geen grote wijziging in 
materiaalgebruik tijdens 

verwerkingsfase. Mogelijk 
een lichte toename door 

toename in onderhoud bij 
gereedmaken voor 

hergebruik. 

Materiaalgebruik komt bij 
de afvalverwerking via 

verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 

reductie van de 
verbrandingshoeveelheid 

zal dan nagenoeg ook 
gene impact hebben op 

materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ ++ 0 - - + 

  Een reductie van de 
ontginningsstap en bijhorende 
transportbewegingen resulteert 
in een daling van de 
energiebehoefte 

Een reductie van de 
productiestap en 
bijhorende 
transportbewegingen 
resulteert in een daling van 
de energiebehoefte 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 
behalve toename 
selectieve inzameling 
(kringloopcentra), wat 
een energievraag met 
zich mee brengt.  

De hergebruik of 
recyclagestap zal een 
hoger energiegebruik 
kennen door een 
toegenomen omvang. 

Bij verbranding is er 
energierecuperatie waar 
deze materialen een 
bepaalde energie-inhoud 
zullen hebben. 

  

Klimaat ++ ++ 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan CO2-equiv.-
emissies met zich meebrengen.  

De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze 
van procesgebonden 
emissies gekoppeld 
worden.    
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
belangrijke reductie aan 
CO2-equiv.-emissies met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

Gelijkopgaand met iets 
hoger energiegebruik in 
deze stap zal enige 
toename aan CO2-equiv.-
emissies met zich 
meebrengen. 

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid CO2-
equi. emitteren. 

  

Water ++ + 0 -- -- 0 

  Een reductie van de ontginning 
en teelt  resulteert in een daling 
van de waterbehoefte. 

De waterbehoefte voor 
productie van meubelen en 
textiel en secundaire 
producten blijft 
gelijkaardig, maar neemt in 
omvang af door hergebruik 

Geen grote wijziging 
in watergebruik 
tijdens gebruiksfase. 
Mogelijk een lichte 
toename door 
toename in 
onderhoud. 

Het aandeel dat herbruikt 
of gerecycleerd wordt zal 
een hoger waterverbruik 
kennen (vb. 
wassen/reinigen van de 
gebruikte goederen). 

Bij de verbrandingsstap 
wordt waterverbruik als 
verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 0 0 0/+ 0/+ 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan 
grondstofontginning. Er is meer 
plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien bodem 
behouden blijft (geen 
bebouwing). 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

/ Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder storten 
van bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 

  

Mobiliteit + 0 0/- 0/- 0/+ 0 

  Een reductie van de 
ontginningsstap resulteert in 
een reductie in 
transportbewegingen. 

Minder productie leidt 
uiteindelijk tot beperkt 
minder transport. 

Er is beperkt meer 
transport voor de 
selectieve ophaling 
van gebruikte 
goederen naar 
inzamelpunten. 

Er is beperkt meer 
transport voor het vervoer 
van hergebruikte 
goederen naar de nieuwe 
consument. 

p   

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ ++ 0 0 + ++ 

  Bij de productie van de 
basismaterialen kunnen er 
verschillende verontreinigende 
componenten in het milieu 
terecht komen.  
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Bij de productie van de 
eindproducten kunnen er 
verschillende 
verontreinigende 
componenten in het milieu 
terecht komen.  
Een reductie van deze fase 
zal bijgevolg ook een 
reductie aan luchtemissies 
met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

Gelijkopgaand met iets 
hogere omzet in deze fase 
kunnen emissies licht 
toenemen. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminder.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Lucht - geur + + 0 0 0 + 

  Bij de productie van de 
basismaterialen zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere productie 
zal bijgevolg ook een lagere 
geuremissie met zich 
meebrengen.  

Bij de productie van de 
eindproducten zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook 
een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen directe wijziging 
in de gebruiksfase 
verwacht 

Geuremissies in deze fase 
worden als beperkt in 
geschat. 

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De 
restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.1.13 P&H2 Meer selectieve inzameling afval bij evenementen 

Groep       

Preventie en hergebruik       

Actie       

Meer selectieve inzameling afval bij evenementen 

Geschatte reductie waarvan 'zeker' 
(ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie P&H2 1.100 2.700 

        

Evenementen en festivals brengen heel wat volk op de been en wegen ook onvermijdelijk op het milieu. In dit plan zullen we tools en ondersteuning bieden 
aan organisatoren van evenementen, om de milieu-impact te verminderen en te verduurzamen. Dit betekent niet alleen dat de verplichte afvalfracties 
selectief worden ingezameld, maar ook rekening wordt gehouden met afvalpreventie, de herkomst van de aangeboden producten, hergebruik en gebruik van 
producten uit gerecycleerde materialen. 
In de nieuwe situatie is er een REDUCTIE in de productie en transportbewegingen, zijn er mogelijk proceswijziging en/of producteigenschap verandering 
door recyclede content, is er een verlengde gebruiksfase door hergebruik, met hierin een TOENAME van transport en handling en verschuift de 
eindverwerking deels van verbranding naar hergebruik van materialen. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen     
 

Papier & Karton (zie P&K1) 
  

 

 De Delta, Δ = 148 mPt/kg  

     

 PMD (zie K3) 
  

 

 De Delta, Δ = 493 mPt/kg  

     

 OBA (zie OBA1) 
  

 

 De Delta, Δ = 1030 mPt/kg  

     

 Aanname: samenstelling afval uit evenementen: fractie papier & karton 1/3, fractie PMD 1/3, fractie OBA 1/3. Geen glas. 
 

Gewogen gemiddelde Delta P&H2= 557 mPt/kg 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Materialenbeheer +++ +++ 0 - 0 +++ 

  

Reductie in ontginning 
primaire materialen 

Productie daalt, waardoor  
materiaalverbruik bij de 
productie zal dalen en 
bovendien een deel op basis 
van gerecyclede content zal zijn 

Geen grote wijziging in 
materiaalgebruik tijdens 
gebruiksfase. Mogelijk 
een lichte toename door 
toename in onderhoud. 

Recyclageproces zal 
ook een bepaalde 
hoeveelheid aan 
algemeen 
materiaalverbruik 
kennen; dit verbruik 
wordt hoger 
verwacht dan in een 
verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij 
de afvalverwerking via 
verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 
reductie van de 
verbrandingshoeveelheid 
zal dan nagenoeg ook 
gene impact hebben op 
materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ ++ 0 0 - ++ 

  Een reductie van de 
ontginningsstap en 
bijhorende 
transportbewegingen 
resulteert in een daling van 
de energiebehoefte 

Een reductie van de 
productiestap en bijhorende 
transportbewegingen 
resulteert in een daling van de 
energiebehoefte 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 
behalve toename 
selectieve inzameling 
(kringloopcentra), wat 
een energievraag met 
zich mee brengt.  

Geen belangrijke 
bijkomende impact 
door recyclagefase 
verwacht. 

Bij verbranding is er 
energierecuperatie waar 
deze materialen een 
bepaalde energie-inhoud 
zullen hebben. 

  

Klimaat ++ ++ 0 0 + ++ 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan CO2-equiv.-
emissies met zich 
meebrengen.  

De effecten naar klimaat 
kunnen zowel aan deze van 
energieverbruik als deze van 
procesgebonden emissies 
gekoppeld worden.    
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een belangrijke 
reductie aan CO2-equiv.-
emissies met zich meebrengen.  

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht 

Geen belangrijke 
bijkomt impact door 
recyclagefase 
verwacht. 

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een 
lagere hoeveelheid CO2-
equiv. emitteren. 

  

Water ++ + 0 -- 0 0 

  Een reductie van de 
ontginning en teelt  resulteert 
in een daling van de 
waterbehoefte. 

De waterbehoefte voor 
productie voor primaire en 
secundaire producten blijft 
gelijkaardig, maar neemt in 
omvang af door hergebruik 

Geen grote wijziging in 
watergebruik tijdens 
gebruiksfase. Mogelijk 
een lichte toename door 
toename in onderhoud. 

Het aandeel dat 
herbruikt of 
gerecycleerd wordt 
zal een hoger 
waterverbruik 
kennen (vb. 
wassen/reinigen van 
de gebruikte 
goederen). 

Bij de verbrandingsstap 
wordt waterverbruik als 
verwaarloosbaar 
ingeschat. 

  

Bodem + 0 + 0 0/+ 0/+ 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

  Meer opp. beschikbaar voor 
andere toepassingen van de 
bodem dan 
grondstofontginning. Er is 
meer plaats beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregelen te 
nemen. Positief indien bodem 
behouden blijft (geen 
bebouwing). 

Geen directe wijziging in de 
productiefase verwacht 

Door meer in te zetten op 
recyclage en preventie zal 
er minder zwerfafval zijn 
op de locatie van het 
evenement en minder 
vervuiling van de bodem 
(met bijvoorbeeld restjes 
plastic). 

Geen belangrijke 
bijkomende impact 
door recyclagefase 
verwacht. 

Geen directe wijziging in 
de verwerkingsfase 
verwacht. Minder storten 
van bodemassen door 
kleinere afvalstroom. 

  

Mobiliteit + 0/+ 0 0/- 0/+ + 

  Een reductie van de 
ontginningsstap resulteert in 
een reductie in 
transportbewegingen. 

Minder productie leidt 
uiteindelijk tot beperkt minder 
transport. 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase verwacht, 
verschuiving van 
transport naar 
eindverwerking naar 
transport naar recyclage 

Beperkt meer 
transport van 
gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking 
of storten. 

  

Lucht (andere dan 
energie- of 
transportsector) 

++ ++ 0 0 + ++ 

  Bij de productie van de 
basismaterialen kunnen er 
verschillende 
verontreinigende 
componenten in het milieu 
terecht komen.  
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een reductie 
aan luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Bij de productie van de 
eindproducten kunnen er 
verschillende verontreinigende 
componenten in het milieu 
terecht komen.  
Een reductie van deze fase zal 
bijgevolg ook een reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Geen grote wijziging in 
emissies tijdens 
gebruiksfase. 

Gelijkopgaand met 
iets hogere omzet in 
deze fase kunnen 
emissies licht 
toenemen. 

De hoeveelheid te 
verbranden afval zal 
verminderen.  Hierdoor 
worden emissies 
vermeden.  
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Bepaling milieueffecten van deze Delta           

  
Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage 
Eindverwerking - 
Verbranding 

TOTAAL 

Lucht - geur  + + 0 0 0 + 

  

Bij de productie van de 
basismaterialen zullen 
eveneens geuremissies 
optreden.  Een lagere 
productie zal bijgevolg ook 
een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Bij de productie van de 
eindproducten zullen eveneens 
geuremissies optreden.  Een 
lagere productie zal bijgevolg 
ook een lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen grote wijziging in 
emissies tijdens 
gebruiksfase. 

Geuremissies in deze 
fase worden als 
beperkt in geschat. 

De restgeuremissies na 
verbranding worden als 
beperkt ingeschat. Dus 
geen echte verbetering 
verwacht. 
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9.1.14 P&H3 Invoering statiegeld op éénmalige drankverpakking (PET/blik) t.b.v. zwerfvuilreductie 

Groep       

Preventie en Hergebruik       

Actie       

Invoering statiegeld op éénmalige drankverpakking (PET/blik) t.b.v. 
zwerfvuilreductie 

Geschatte reductie waarvan 
'zeker' (ton/jaar) 

Geschatte maximale reductie 
(ton/jaar) 

Nr. actie P&H3 1.460 1.460 

        

Deze actie omvat de invoering van statiegeld op éénmalige drankverpakkingen ten behoeve van de vermindering van zwerfvuil.  Voor deze 
actie werden verschillende scenario's onderzocht door OVAM.  Het meest preferentiële scenario op basis van de huidige informatie betreft de 
doorvoering het statiegeld op de PET- en blikfracties, en dit voor alle volumes van verpakkingen en inhouden.  Het aantal inzamelpunten 
wordt hierbij zo min mogelijk gehouden door inzameling via de grootdistributie. 
Voor deze actie wordt enkel de hoeveelheid in rekening gebracht dat momenteel niet via de huidige inzamelkanalen wordt verzameld, nl. deze 
fractie die in het restafval+zwerfvuil verdwijnt.  De totale hoeveelheid bedraagt hiervan 1.464 ton.  Hiervan zal ca. 60 % uit PET bestaan en 40 
% uit blik. 
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Beschrijving Delta in de waardeketen         

    

  
PET (voor flessen)  

     
Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 

Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning virgin 
grondstoffen (fossil-based, 
aardolie) voor de productie 
van basis- en fijnchemicaliën 
+ transport 

productie van PET op virgin 
basis+ transport + productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling of 
inzameling van zwerfvuil 

/ 

eindverwerking via 
verbranding mét 
energierecuperatie 

Huidige met afzet naar 
verbranding 

348   - / 35 

toekomstig 

  productie van PET op virgin 
basis+ transport + productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport naar 
inzamelpunt 

verwerking tot herinzetbare 
kunststofkorrels + transport 

/ 

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

    - 80 / 

Delta reductie         

  

 
 

  De Delta, Δ= 303 mPt/kg  
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Blik: 25 % Al + 75 % staal-
fractie 

 

 
 

  
Ecolizer 2.0 [mPt/kg] 

Productiefase – Ontginning 
en basisproducten 

Productiefase – bewerking 
en eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking 

huidig 

ontginning virgin 
grondstoffen en productie 
van primair staal en 
aluminium + transport 

productie van blik op virgin 
basis+ transport + productie 
gebruiksproducten + 
transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
huisvuilophaling of 
inzameling van zwerfvuil / 

eindverwerking via 
verbranding  

Huidige met afzet naar 
verbranding 

441 (1) / 777 (3) => 524 (4)        30 

toekomstig 

  productie van de blik op 
recycled basis+ transport + 
productie gebruiksproducten 
+ transport en distributie 

gebruiksfase + transport 
gescheiden ophaling 

verwerking en productie tot 
secundair staal en aluminium 
+ transport / 

Toekomstig fractie naar 
recyclage 

      331 (2) / 113 (3) => 276 (4)   

Delta reductie         

  

 
 

  De Delta, Δ= 278 mPt/kg (1) = primair staal, laag gelegeerd  

   

 

(2) = secundair staal, laag gelegeerd  

   

 

(3) = Aluminium gemiddeld 

    

 

(4) = gewogen gemiddelde voor blik 

 Verhouding PET/blik : 60/40 
     Gemiddelde DELTA S1 = 293 mPt/kg 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding 
TOTAA

L 

Materialenbeheer +++ ++ 0 - 0 +++ 

  

Duidelijke reductie in 
ontginning primaire 

materialen 

Productie van 
korrels en 

staal/aluminium 
uit virgin 

materiaal wordt 
gereduceerd; in 
dit proces ook 

lager algemeen 
materiaalverbrui

k dus 

Geen wijziging in 
principe (uitgaande van 

voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 

herinzet 
secundaire/gerecycleer

de grondstoffen).  

Recyclageproces zal ook 
een bepaalde 

hoeveelheid aan 
algemeen 

materiaalverbruik 
kennen; dit verbruik 

wordt hoger verwacht 
dan in een 

verbrandingsoven 

Materiaalgebruik komt bij de 
afvalverwerking via 

verbranding niet tot zeer 
beperkt aan de orde.   Een 

reductie van de 
verbrandingshoeveelheid zal 

dan nagenoeg ook geen impact 
hebben op materiaalverbruik. 

  

Energiebehoefte ++ 0 0 - 0 0 

  
In de ontginningsstap 
heeft men aanzienlijk 

energieverbruik.  Door 
de ontginning te 
verminderen zal 

energieverbruik dus 
ook dalen. 

De hiermee gepaard 
gaande 

transportbewegingen 
(en hieraan gekoppeld 
energieverbruik) daalt 

ook 

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in 
principe (uitgaande van 

voldoende 
kwaliteitsgarantie bij 

herinzet grondstoffen).  

Het recyclageproces zal 
energie vragen. 

Bij de verbranding met 
energierecuperatie zal de PET-

fractie een belangrijke 
energiebron vormen.  De 

calorische waarde voor het blik 
zal weliswaar 

verwaarloosbaar/energievrage
nd zijn.   

Een reductie van deze 
materialen samen bij de 

verbranding zal dan ook een 
beperkt effect in de 

energieproductie betekenen. 

  

Klimaat ++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding 
TOTAA

L 

  De effecten naar 
klimaat kunnen zowel 

aan deze van 
energieverbruik als 

deze van 
procesgebonden 

emissies gekoppeld 
worden.    

Een reductie van deze 
fase zal bijgevolg ook 

een belangrijke 
reductie aan CO2-

equiv.-emissies met 
zich meebrengen.  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen wijziging in 
principe  

De effecten naar 
klimaat kunnen in deze 
fase in eerste instantie 

aan het energieverbruik 
gekoppeld zijn.  De 

energiebehoefte in deze 
fase betekent dan ook 

een bijkomende 
hoeveelheid aan CO2-

equiv.-emissies.  

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een lagere 

hoeveelheid CO2-equi. 
emitteren. 

  

Water + ++ 0 -- 0 + 

  
In de ontginningsstap 

zal men enige 
hoeveelheid aan 

waterverbruik kennen.  
Door het reduceren 

van deze stap zal 
waterverbruik dalen. 

Productie van 
PET-korrels en 

blik hebben een 
aanzienlijk 

waterverbruik.  
Dit zal dalen bij 
het reduceren 
van deze stap. 

Geen wijziging in 
gebruiksfase verwacht 

Het recyclageproces van 
PET zal enig 
waterverbruik vragen.   
Voor blik wordt die-net 
als bij primaire 
productie- aanzienlijk 
verwacht 

Bij de verbrandingsstap wordt 
het waterverbruik als 
verwaarloosbaar ingeschat. 

  

Bodem +++ + 0 0 0 ++ 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding 
TOTAA

L 

  Meer opp. beschikbaar 
voor andere 
toepassingen van de 
bodem dan 
(aardolie)winning. Er is 
meer plaats 
beschikbaar voor 
bijvoorbeeld erosie- en 
verdichtingsmaatregele
n te nemen. Positief 
indien bodem 
behouden blijft (geen 
bebouwing). 
De ontginning van 
ertsen heeft een zeer 
belangrijke impact op 
de bodem.  een 
reductie hiervan is dan 
ook een positief effect 
voor de bodem. 

O.a. de stockage 
van ontgonnen 
ertsen in de 
staalbedrijven 
zal een 
belangrijke 
impact op de 
bodem hebben.   
Een reductie 
hiervan zal 
bijgevolg een 
positief effect 
hebben.  

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

De impact op bodem 
wordt bij de 
recyclagestap als 
verwaarloosbaar/beper
kt ingeschat.   Stockage 
van te recycleren blik 
op de bodem zal 
beperkt zijn.  

Geen directe wijziging in de 
verwerkingsfase verwacht. 

  

Mobiliteit + 0 - 0/- 0/+ 0 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding 
TOTAA

L 

  Door minder productie 
is er ook sprake van 
minder transport. 

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Het brengen van de 
drankverpakking naar 
de verzamelpunten door 
individuen zal tot een 
toename van 
verplaatsingen hiervoor 
leiden t.o.v. het 
collectief inzamelen van 
het zwerfvuil/restafval.  
Indien de individuele 
verplaatsingen echter 
gecombineerd worden 
met verplaatsingen die 
in ieder geval dienen te 
gebeuren (vb. voor 
boodschappen) kan het 
effect hiervan eerder 
beperkt verwacht 
worden. 

Beperkt meer transport 
van gerecyclede 
materialen naar de 
productiefase. 

Iets minder transport van 
bodemassen en andere 
residuen naar verwerking of 
storten. 

  

Lucht (andere dan energie- of 
transportsector) 

++ 0 0 - + + 
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Bepaling milieueffecten van deze Delta             

  Productiefase – 
Ontginning en 
basisproducten 

Productiefase – 
bewerking en 
eindproducten 

Gebruiksfase Recyclage Eindverwerking - Verbranding 
TOTAA

L 

  Bij de productie van de 
basismaterialen komen 
er verschillende 
verontreinigende 
componenten in het 
milieu.  
Een reductie van deze 
fase zal bijgevolg ook 
een belangrijke 
reductie aan 
luchtemissies met zich 
meebrengen.  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Bij het recyclageproces 
kunnen ondermeer 

chemische 
componenten tijdens 
het recyclageproces 

gebruikt en vrijgesteld 
worden. De 

recyclageactiviteiten  
gaan bijgevolg dan ook 

gepaard met het 
optreden van 
luchtemissies.   

Een lagere hoeveelheid die 
verbrand wordt, zal een lagere 
hoeveelheid verontreinigende 
componenten emitteren. 

  

Lucht - geur + 0 0 0 0 0 

  

Bij de productie van de 
basisgrondstoffen 
zullen eveneens 
geuremissies optreden.  
Een lagere productie 
zal bijgevolg ook een 
lagere geuremissie met 
zich meebrengen.  

Geen directe 
wijziging in de 
productiefase 
verwacht 

Geen directe wijziging in 
de gebruiksfase 
verwacht 

Bij het recyclageproces 
wordt het effect van 
geuremissies naar de 
omgeving toe eerder 

beperkt verwacht.    

Slechts beperkt effect 
verwacht.  De restgeuremissies 
na verbranding worden als 
beperkt ingeschat. 
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9.2 Effectbeoordeling per milieueffect 

9.2.1 Materialenbeheer 

Afvalverbranding behoeft, eenmaal een installatie operationeel is, slechts een beperkte 
input van materialen, het gaat vooral om verbruiksproducten in de filterinstallatie. 
 
Recyclage installaties hebben vaak wel materialen nodig, zoals chemicaliën, 
reinigingsmiddelen. Toch weegt dit duidelijk niet op tegen het vermeden verbruik van 
virgin grondstoffen door gerecycleerde materialen in te zetten in de productiefase. 
 
In dit laatste aspect zitten de sterkste positieve effecten van het Plan. Een belangrijk 
deel van die effecten is te verwachten in het buitenland (zie §9.3). 
 

9.2.2 Energiebehoefte 

Dat de energierecuperatie van de afvalverbrandingsinstallaties zal verminderen omdat 
minder restafval beschikbaar zal zijn en bepaalde stromen een grote energieinhoud 
hebben, is een sterk negatief effect van de acties rond Kunststoffen, een relevant 
negatief effect van de actie rond Papier en karton en een beperkt negatief effect van de 
acties rond Textiel, Meubelen, Matrassen en van de twee acties rond Preventie en 
Hergebruik. 
 
De hoeveelheid energie onder vorm van warmte die wordt gerecupereerd in de 
afvalverbrandingsinstallaties vervijfvoudigde tussen 1999 en 2004. Vanaf 2005 daalde 
evenwel de groene warmteproductie uit de hernieuwbare fractie van afval (Jespers et 
al., 2014). 
 
De hoeveelheid gerecupereerde energie onder vorm van elektriciteit die in de 
afvalverbrandingsinstallaties nam toe met de helft tussen 1999 en 2004 (OVAM, 2006). 
De hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit uit afvalverbranding nam nog eens sterk toe 
de laatste jaren: van bruto 176,1 GWh groene stroom in 2005 tot 460,8 GWh in 2012. 
Vooral tussen 2005 en 2010 was de stijging sterk. Dat had deels te maken met 
herdefiniëren van de hernieuwbare fractie van afval, tot 2009 was dat 41%, vanaf 2009 
47%. In 2012 was 7,6% van de netto groene stroom productie afkomstig van de 
hernieuwbare fractie in afval. Dit aandeel daalt overigens gestaag omdat de 
afvalverbranding niet meer toeneemt, terwijl de andere groene stroomproductie wel 
toeneemt (Jespers et al., 2014).  
 
Voor wat de acties OBA2, OBA3 en OBA4 betreft, zal de verbranding van biogas uit de 
vergisting van de selectief opgehaalde fractie een hogere stroom- of warmteopbrengst 
leveren. De groene stroomproductie uit biogas afkomstig van organisch biologisch afval 
van andere sectoren dan de landbouw had in 2012 een aandeel van 1,4% in de totale 
bruto groene stroomproductie in Vlaanderen (Jespers et al., 2014). 
 

9.2.3 Klimaat 

Huisvuilverbranding zorgde volgens VMM (2013) in 2013 voor 1099 kton CO2 emissie. 
De vooropgestelde reductie van 220.465 ton restafvalverbranding zal aan gelijke 
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verhouding een reductie van 131 kton CO2 emissie inhouden, of 0,17% van de Vlaamse 
emissie in 2013, 77.000 kton CO2. 
 
Huisvuilverbranding zorgde volgens VMM (2013) in 2013 voor 27 ton N2O emissie. De 
vooropgestelde reductie van 220.465 ton restafvalverbranding zal aan gelijke 
verhouding een reductie van 3 ton N2O emissie, of 0,03% van de Vlaamse emissie in 
2013, 12 kton N2O. 
 
Storten van afval zorgde in Vlaanderen voor een relevant aandeel in de CH4 emissies 
(15%). In de mate dat het Plan het storten van organisch materiaal vermindert, kan het 
een bijdrage leveren aan verminderde emissie van dit broeikasgas. 
 
In de totale balans van broeikasgasemissie (kton CO2-equivalenten) zorgde 
huisvuilverbranding voor 1,2% en storten voor 0,9% van de Vlaamse emissie in 2013. 
 
Net als bij Materialenbeheer is het grootste, relevant significant positieve effect evenwel 
in de ontginningsfase te verwachten, door vermeden broeikasgasemissies van 
intensieve landbouwteelten, mijnbouw, aardolieontginning, grondstoffentransport en 
industriële processen om basisproducten te maken. Afhankelijk van de stroom is een 
deel van die effecten te verwachten in het buitenland (zie §9.3). 
 

9.2.4 Water 

Behalve onrechtstreeks via de verwerking en het storten van bodemassen en andere 
residuen, zijn er geen problematische emissies van verbrandingsovens naar water toe 
(OVAM, 2006). 
 
Net als bij Materialenbeheer is het grootste positieve effect in de ontginningsfase te 
verwachten, door vermeden waterverbruik van intensieve landbouwteelten en mijnbouw 
en vermeden risico op waterverontreiniging van deze sectoren en aardolieontginning en 
-transport. Dit gaat zowel om oppervlaktewater als grondwater. Een belangrijk deel van 
die effecten is te verwachten in het buitenland (zie §9.3). 
 

9.2.5 Bodem 

Emissies van verbrandingsovens naar bodem betreffen enerzijds luchtemissies die zich 
neerzetten (depositie) op de bodem en anderzijds bodemassen en andere residuen 
(ketelas, etc.) waarvan een fractie gestort wordt. In 2005 maakten bodemassen 20 % uit 
van de tonnage aan verbrande afvalstoffen (OVAM, 2006). Ongeveer de helft daarvan 
werd nuttig toegepast als grondstof. De verminderde hoeveelheid te storten 
bodemassen heeft een beperkt positief effect. 
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Illustratie 9.1: Ontstaan en bestemming van bodemassen 

 
Net als bij Materialenbeheer en Water is een beperkt positief effect in de 
ontginningsfase te verwachten, als de oppervlakte aangesneden voor het bodemgebruik 
intensieve land- of bosbouw, mijnbouw en andere ontginningen kan dalen en op deze 
oppervlakte bodemgebruik behouden blijft met ecosysteemdiensten, zoals waterberging 
en -infiltratie, bodembehoud en biodiversiteit. Een belangrijk deel van die effecten is te 
verwachten in het buitenland (zie §9.3). 
 

9.2.6 Mobiliteit 

Preventieve maatregelen die minder verbruik van goederen en daardoor tot minder 
transport in alle fasen leiden hebben een positief effect, zij het dat de winst beperkt is 
ten opzichte van de andere milieueffecten. 
 
Bij acties die meer selectieve ophaling en recyclage inhouden, is er minder transport in 
de fase van ontginning en basisproducten, maar meer in de recyclagefase en mogelijk 
ook meer in de gebruiksfase. Hier ontstaan beperkt negatieve effecten, die pas bij de 
effectieve operationalisering van de acties in detail kunnen afgewogen worden tegen de 
beperkt positieve effecten van verminderd transport van restafval en van bodemassen in 
de fase van eindverwerking. Globaal zijn deze effecten van mobiliteit erg klein ten 
opzichte van de effecten in andere milieueffecten in de ontginningsfase. 
  

9.2.7 Lucht (andere dan energie- of transportsector) 

Emissies van verbrandingsovens zullen bij een dalende hoeveelheid restafval afnemen. 
Omdat de verbrandingsinstallaties al aan erg strenge normen voldoen is hun bijdrage 
aan de totale emissies in Vlaanderen eerder beperkt. Het effect van reducties door het 
Plan zal dan ook beperkt positief zijn. 
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Bijvoorbeeld voor NOx gaf OVAM (2006) aan dat verbrandingsinstallaties in Vlaanderen 
gemiddeld 1847 g/ton afval emitteren. Met deze aanname veroorzaakte de hoeveelheid 
verbrand restafval in 2013 (referentietoestand), 1.855.000 ton, een totale emissie van 
3427 ton NOx. Een reductie van 220.465 ton (15% doelstelling, tabel 8.1) van de 
restafvalhoeveelheid in 2022 zou aan deze verhouding 407 ton minder NOx emissie 
inhouden. Ten opzichte van de totale NOX emissie van de industrie en energie in 
Vlaanderen in 2013, 32.113 ton, is dat 1,3 %. Ten opzichte van de totale NOx emissies 
in Vlaanderen van alle sectoren in 2013, 141.793 ton, is dat 0,3% (VMM, 2013).  
 
Voor SO2 komt dit neer op 0,08% ten opzichte van de industriële en energiesector 
emissies en 0,06% ten opzichte van de totale emissies. Voor dioxines zou de geplande 
reductie van restafvalverbranding een daling van 0,013 g toxische equivalenten 
inhouden, 0,05% van de totale emissie in Vlaanderen in 2013, 27 g toxische 
equivalenten (VMM, 2013). 
 
Deze percentages zijn een indicatie dat voor de receptordisciplines Fauna en Flora en 
Mens-Gezondheid geen significante effecten te verwachten zijn van het Plan op niveau 
Vlaanderen. Evenwel kunnen door lokale omstandigheden veranderingen aan een 
individuele verbrandingsinstallatie wel mogelijk tot significante effecten leiden, die enkel 
aangetoond kunnen worden door een ruimtelijk expliciete milieustudie, waarbij de 
gevoelige receptoren in kaart wordt gebracht ten opzichte van de emissiebron.  
 
Belangrijker, relevant positieve effecten zijn te verwachten van verminderde emissies in 
de ontginningsfase, zoals landbouw, bosbouw, mijnbouw, aardolieontginning en 
raffinage. Een belangrijk deel van die effecten is te verwachten in het buitenland (zie 
§9.3). 
 

9.2.8 Lucht - geur 

Vermeden productie van voedsel, textielvezels of kunststoffen zal een beperkt positief 
effect hebben op de geuremissies van vooral dierlijke productie en bepaalde processen 
in de industrie. Deze zullen zich deels in het buitenland voordoen (§9.3). 
 
Verbrandingsinstallaties hebben door de strenge opgelegde normen weinig of geen 
geuremissies. Van vergistingsinstallaties is bekend dat ze relevante geuremissies 
kunnen hebben. Door OBA selectief op te halen en te vergisten zou dus een beperkt 
negatief effect kunnen optreden in de buurt van deze installaties.  
 
Ook bij recyclage van papier en karton kunnen geuremissies ontstaan. Maar hier geldt 
dat er al omvangrijke installaties bestaan voor deze recyclage, een verhoging van het 
aandeel gerecycleerde houtvezels hoeft niet tot een hogere geuremissie te leiden. 
Bovendien kent de voorbereiding van nieuwe houtvezels (neo papier of neo karton) 
afhankelijk van het gekozen proces ook relevante geuremissies. 
 

9.3 Buitenland 

Uit een studie van de sturende factoren van de ecologische voetafdruk boden Bruers en 
Verbeeck (2010) volgende opties in beleidskeuzes, waarbij ze de verschillende 
“landgebruikstypes” overlopen, die samen de ecologische voetafdruk bepalen (zie tabel 
7.1).  
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Akker-, graas- en visland: Een eerste vanzelfsprekende maatregel om de 
akkerlandvoetafdruk te reduceren, is het voorkomen van voedselverspilling. Op de 
tweede plaats komt een verschuiving van consumptiepatronen, met name van dierlijke 
naar plantaardige eiwitbronnen. Op de derde plaats komt het afzien van de eerste 
generatie agrobrandstoffen zoals koolzaadolie. Deze prioritering bevestigt de zeer hoge 
positieve impact van OBA1. 

Bosland: Printpapier en karton hebben hogere boslandvoetafdruk dan houten 
producten (2,3 gha/ton voor printpapier, tegenover 0,9 gha/ton voor houten platen). 
Gezien de boslandvoetafdruk van Vlaanderen voornamelijk afkomstig is van de 
consumptie van papier en karton, spreekt het voor zich dat men bosland best kan 
reduceren door een reductie van papier- en kartongebruik. Dit kan o.a. door reductie 
(minder printen, vermijden van overbodige verpakking,…), hergebruik en recyclage. 
P&K1 is dus ondanks de relatief beperkte bijkomende milieuwinst, bekeken ten opzichte 
van de al hoge recyclagegraad vandaag (referentie 2013), toch een belangrijke actie.  

Energieland: De factor Energieland heeft het grootste aandeel in de Vlaamse 
voetafdruk en heeft dan ook een groot reductiepotentieel. Maatregelen kunnen de 
directe CO2-emissies van huishoudens, landbouw, transport, energie en industrie 
terugdringen, maar ook de indirecte CO2-emissies ten gevolge van de consumptie van 
producten dient men in rekening te brengen. Duurzaam materialenbeheer is hierbij van 
belang. Ontginning van materialen en energiegebruik zijn immers nauw verbonden met 
elkaar, waarbij een belangrijk aandeel van de impact terug te vinden zal zijn in de 
upstream processen. Dit blijkt o.a. uit de hogere impactscores die via de 
levenscyclusbenadering (m.b.v. de Ecolizer) aan de ontginningsfase en productiefase 
van basisgrondstoffen wordt toegekend. 

Met name de aardolieontginning en raffinageprocessen zijn de basis van heel wat van 
onze productieketens. Algemeen gesteld vinden al de kunststoffen hier hun oorsprong 
in, die in heel wat afgeleide producten terug te vinden zijn.  Denk hierbij aan de 
kunststofrijke fracties zoals verpakkingen, textiel, meubels, etc. Dit benadrukt de hoge 
positieve impact van acties rond preventie en hergebruik (OBA1, T1 en P&H1) en rond 
het beperken van het gebruik van energie-intensieve grondstoffen (K1, K2 en K3). 

 
9.4 Conclusie 

Het Plan heeft over alle beschouwde milieueffecten globaal positieve effecten (beperkt 
negatief, verwaarloosbaar, beperkt significant positief en relevant significant positief). 
Zoals uit §8 blijkt, zijn er duidelijke verschillen in positieve of verwaarloosbare impact op 
het milieu van de verschillende acties, nog los van de beoogde reductie van 
restafvalhoeveelheid in ton/jaar. Deze verschillen blijven ook geldig bij de alternatieve 
plandoelstelling van 10% reductie in 2022.  

In bepaalde fasen van de levenscyclus van bepaalde stromen kunnen beperkt tot 
relevant negatieve effecten optreden: 

 het feit dat de verbranding van restafval minstens ten dele hernieuwbare energie 
oplevert en dat die hoeveelheid zal afnemen, 

 bepaalde recyclageprocessen, composterings- en vergistingsprocessen 
omvatten industriële bewerkingsstappen die mogelijk andere of meer emissies, 
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energie-, water- en materialengebruik inhouden dan verbranding van de 
betreffende stroom en het gebruik van virgin grondstoffen, 

  selectieve ophaling kan de gereden transportafstanden van het afval verhogen 
ten opzichte van de niet-selectieve huisvuilophaling. 

 
Voor geen enkel milieueffect bepaalt de bijdrage van het plan het al dan niet 
overschrijden van een kritieke drempelwaarde voor het halen van milieunormen of 
milieudoelstellingen in Vlaanderen. Anders gezegd, hoewel de bijdrage van het plan 
voor een aantal milieueffecten niet verwaarloosbaar is, is ze nergens doorslaggevend 
voor een bepaald omslagpunt. Daaruit volgt ook dat de bevindingen in dit plan-MER 
geldig zijn voor zowel een reductie van 15% als voor een reductie van 10%, en ook voor 
een percentage daartussenin. 
 
Of het uiteindelijke Plan nu haar reductiepercentage (15% dan wel alternatief 10%) haalt 
doordat bepaalde van de ingescopete acties in tabel 8.1 worden geselecteerd met de 
daar opgegeven tonnages per actie en andere niet, of doordat de tonnages worden 
aangepast met behoud van de ingescopete acties, de conclusies van dit plan-MER 
blijven ongewijzigd.  
 

10 MILDERENDE MAATREGELEN 

10.1 Verminderde stroomproductie door reductie van brandbare stromen in 
restafval 

Naast de verwerking van afvalstoffen kunnen afvalverbrandingsinstallaties een rol 
spelen in een energie- en klimaatbeleid. Een deel van het restafval is immers biogeen 
van oorsprong. Het belang mag echter niet overschat worden: de installaties verbranden 
ook een niet-biogeen deel (kunststofafval) en stoten daardoor broeikasgassen uit. Zelfs 
als die laatste fractie vermindert en dus minder energie oplevert en die energie wordt uit 
andere fossiele brandstoffen gewonnen, dan is er nog geen verslechtering opgetreden. 

Het ontwerp van Uitvoeringsplan (versie september 2015) omvat een actie (48) van de 
OVAM om in de planperiode nauw samen te werken met de beleidsdomeinen energie 
en klimaat. Krijgt energie uit afval ondersteuning, dan is een minimale energie-efficiëntie 
van belang. De middelen mogen enkel voor nieuwe projecten gelden en moeten eindig 
zijn in de tijd. Nieuwe installaties zijn enkel te verantwoorden in een totaalaanpak 
waarbij bestaande installaties met een lage energie-efficiëntie de deuren sluiten. 

 
10.2 Verhoogde impact van recyclage- of hergebruiksprocessen 

Bij de acties rond preventie en hergebruik wordt duidelijk dat bewerkingsstappen bij 
ontmanteling, wassen en voorbereiden van materialen voor inzet als grondstof in de 
productie van eindproducten, zelf een impact kunnen hebben door energiebehoefte, 
materialenverbruik, waterverbruik en emissies. Uiteraard moeten deze afgewogen 
worden tegen vermeden impact van ontginning of teelt van virgin grondstoffen, maar 
zeer belangrijk is ecodesign, waarbij producten zo ontworpen worden dat hergebruik of 
recyclage vlotter kunnen verlopen. 
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Bijvoorbeeld drukinkten of textielverven zo maken dat ze bij het wassen van papier en 
karton of textiel minder of geen schadelijke oplosmiddelen of detergenten nodig zijn en 
minder of geen schadelijk residu ontstaat. 

De acties rond deeleconomie en sensibilisering van burgers omvatten expliciet het 
stimuleren van ecodesign. 

In de LCA-databanken wordt aan composterings- en vergisting een milieu-impact 
toegeschreven die gelijkaardig is of iets hoger ligt dan die van verbranding van het OBA 
materiaal. Hier dienen de in potentie positieve effecten van de grondstoffen en energie 
(stroom of warmte) die uit compostering en vergisting ontstaan, optimaal gevaloriseerd 
te worden om tot een positieve balans van deze acties te komen.  

 
10.3 Vermijden toename van transporten door selectieve ophaling 

Met het Plan stapt Vlaanderen af van de verplichte huis-aan-huisinzameling voor 
restafval, papier en karton, pmd en gft. Voor die stromen mogen de gemeenten kiezen 
tussen een huis-aan-huisinzameling, een brengsysteem op korte afstand of een 
combinatie van beide systemen. 

Het Plan stapt af van de verplichting om een recyclagepark te voorzien vanaf 10 000 
inwoners, met een bijkomend park per begonnen schijf van 30 000 inwoners. In plaats 
daarvan kiest Vlaanderen voor een afstandsnorm. Voor de burger is de afstand die hij 
moet afleggen om zijn afval te kunnen afleveren in een recyclagepark immers relevanter 
dan het aantal door één park te bedienen inwoners. Het uitgangspunt is dat 90 procent 
van de bevolking in vogelvlucht maximaal 5 kilometer van een recyclagepark woont. 

Naast het klassieke recyclagepark, dat zoveel mogelijk selectieve stromen aanvaardt, 
stimuleert Vlaanderen in de komende planperiode de oprichting van 
minirecyclageparken. Die kunnen tijdelijk of permanent ingericht worden en zijn eerder 
geschikt voor dichtbevolkte plaatsen zoals stadscentra. De extra recyclageparken geven 
burgers in stedelijke kernen meer comfort. Burgers die niet over een wagen beschikken, 
kunnen hun draagbare afvalfracties te voet of per fiets naar een dichtbijgelegen 
minirecyclagepark brengen. 

Tijdens de planperiode kan het selectief inzamelen van bijkomende afvalfracties 
verplicht worden. Dat gebeurt pas na een grondige evaluatie van de bijkomende 
selectieve inzameling, aan de hand van ecologische en economische parameters. 
 
Tabel 10.1: Overzicht van de milderende maatregelen 

Omschrijving aard doorwerking 
Energieperformantie 
afvalverbrandingsinstallaties optimaliseren 

verplicht -Vergunningenbeleid 
afvalverbrandingsinstallaties 

Stimuleren van ecodesign zodat de 
efficiëntie van hergebruik en recyclage 
verhogen de milieu-impact van die fase 
kleiner kan 

Aanbeveling -Materialendecreet en 
uitvoeringsbesluiten 

Betere valorisatie van grondstoffen die 
ontstaan uit compostering en vergisting 

Aanbeveling -Vergunningenbeleid 
vergistings- en 



 
 
 
 
 
 
 

FP1514/R2v4/873131/Mech  Plan-MER Uitvoeringsplan afval 2016-2022 
18 december 2015 140/159 Definitief MER 

  
  

 

composteerinstallaties 
-Materialendecreet en 
uitvoeringsbesluiten 

Gemotiveerde afweging van 
verschuivingen van transportafstanden  
van afval bij instellen van bijkomende 
selectieve inzameling 

Aanbeveling -Uitvoering van de 
bepalingen van het Plan. 

 
 
 

11 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Artikel 14 van het Vlaamse Materialendecreet: De grensoverschrijdende overbrenging 
van afvalstoffen in strijd met de bepalingen van de verordening, vermeld in het tweede 
lid, of met de bepalingen vastgesteld krachtens het eerste of het tweede lid, is verboden. 
 
Artikel 18 van het Vlaamse Materialendecreet §2: <…> Tenzij in gevallen van 
overmacht, kan gemengd stedelijk afval dat volledig apart van afval van particuliere 
huishoudens wordt ingezameld, slechts worden uitgevoerd wanneer het in Vlaanderen 
werd ingezameld volgens de regels opgesteld door de Vlaamse Regering. 
 
Voor wat betreft de eindverwerking van ongesorteerd restafval worden dus geen 
effecten verwacht buiten Vlaanderen. Voor wat betreft de primaire effecten op water en 
lucht van de eindverwerking, worden positieve of verwaarloosbare effecten verwacht, 
gezien de doelstelling van het Plan. Daarbij wordt aangenomen dat inkomende en 
uitgaande atmosferische vervuiling in het luchtruim boven het Vlaamse grondgebied in 
balans is en dat de waterkwaliteit van grensoverschrijdende rivieren het komende 
decennium in veel hogere mate beïnvloed wordt door ander overheidsbeleid 
(afvalwaterzuivering, stroomgebiedbeheerplannen, Mestactieplan, gewestelijke 
verordening hemelwater,) dan door het beleid rond (vaste) afvalstoffen en 
materialenbeheer. 
 
Aangezien er geen aanzienlijke negatieve effecten in Nederland en Frankrijk, de 
Noordzee, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest verwacht worden, 
is een grensoverschrijdende MER-procedure niet zinvol. 
 
 

12 LEEMTEN IN KENNIS 

Zoals onder 7.4.7 aangegeven, kan de OVAM niet over gelijkaardig cijfermateriaal 
beschikken voor het bedrijfsafval als voor het huishoudelijk afval. Dit maakt het 
formuleren van acties niet eenvoudig en maakte het bestuderen van de milieu-impact 
ervan soms niet mogelijk. De acties waarvoor geen enkele inschatting van hun relatieve 
of absolute impact mogelijk is door het gebrek aan (onderzoeks)gegevens, zijn 
uitgescopet (zie bijlage 7.1).  
 
Een doelstelling van het Plan is net om het beleid rond gelijkaardig bedrijfsrestafval te 
integreren in het huishoudelijk afvalbeleid. Het is dan ook te verwachten dat in de 
planperiode 2016-2022 de kennis over bedrijfsrestafvalstromen zal toenemen door 
rapportage, overleg en monitoring, zodat de formulering van nieuwe acties en de 
milieubeoordeling ervan in de toekomst meer mogelijk worden. 
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13 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Worden NIET als afvalstoffen beschouwd: 

• gasvormige effluenten in de atmosfeer uitgestoten, en koolstofdioxide dat 
wordt afgevangen en getransporteerd met het oog op geologische opslag, en 
dat geologisch is opgeslagen; 

• dierlijke mest als vermeld in het decreet houdende de bescherming van 
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen; 

• het al dan niet verontreinigde water dat wordt geloosd in een 
oppervlaktewater of in de openbare waterzuiveringsinfrastructuur; 

• huishoudelijk en bedrijfsafvalwater dat indirect wordt geloosd in het 
grondwater; 

• onuitgegraven bodem; 
• radioactieve afvalstoffen, voor zover ze niet als vrijgegeven afvalstoffen 

worden beschouwen; 
 afvalstoffenhandelaar: iedere onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het 

aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de 
afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben; 

 afvalstoffenproducent: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens activiteiten 
afvalstoffen voortbrengen, zijnde de eerste afvalproducent, of eenieder die 
voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die leiden tot een 
wijziging in de aard of de samenstelling van die afvalstoffen; 

 afvalstoffenverwerking: nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van 
voorbereidende handelingen die aan nuttige toepassing of verwijdering voorafgaan; 

 bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit; 

 beheren van afvalstoffen: het inzamelen, het tussentijds opslaan en overslaan, het 
vervoeren, het nuttig toepassen en het verwijderen van afvalstoffen, met inbegrip 
van het houden van toezicht op die handelingen en het uitvoeren van de nazorg 
voor de stortplaatsen na sluiting, en met inbegrip van activiteiten van 
afvalstoffenhandelaars of -makelaars; 

 BBT: beste beschikbare technieken: beste beschikbare technieken als vermeld in 
artikel 1, 29°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning; 

 bijzondere afvalstoffen: huishoudelijke, gevaarlijke, bedrijfsafvalstoffen of andere 
afvalstoffen die wegens hun aard, samenstelling, herkomst of verwerking een 
bijzondere regeling behoeven; 

 de OVAM: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
 gemengd stedelijk afval: huishoudelijk afval, alsmede bedrijfs-, industrieel en 

institutioneel afval dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk 
afval, behoudens de in bijlage van beschikking 2000/532/EG onder 20 01 genoemde 
fracties die afzonderlijk aan de bron worden ingezameld, en de onder 20 02 van die 
bijlage genoemde andere afvalstoffen; 

 gescheiden inzameling: de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt 
naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te 
vergemakkelijken; 

 gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu opleveren of kunnen opleveren of die in speciale 
inrichtingen verwerkt moeten worden. De Vlaamse Regering bepaalt welke 
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afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen worden beschouwd overeenkomstig de 
geldende Europese voorschriften; 

 grondstofverklaring: een verklaring afgeleverd door de Vlaamse overheid waarin 
wordt gesteld dat een bepaald materiaal niet of niet meer als een afvalstof moet 
worden beschouwd, eventueel gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden; 

 hergebruik: elke handeling waarbij voorwerpen of componenten van voorwerpen die 
geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor 
zij waren bedoeld; 

 huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden bij 
een besluit van de Vlaamse Regering; 

 inzameling: het verzamelen van afvalstoffen, inclusief de voorlopige sortering en de 
voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een 
afvalverwerkingsinstallatie; 

 levenscyclus denken: een benadering waarbij wordt gekeken naar de effecten die 
optreden tijdens de hele levenscyclus van een materiaal; 

 materiaal: elke stof die wordt of is ontgonnen, gewonnen, geteeld, verwerkt, 
geproduceerd, verdeeld, in gebruik genomen, afgedankt of opnieuw verwerkt, of elk 
voorwerp dat wordt geproduceerd, verdeeld, in gebruik genomen, afgedankt of 
opnieuw gebruikt, inclusief de daaruit ontstane afvalstoffen; 

 materiaalkringloop: het geheel van opeenvolgende handelingen in een levenscyclus 
of stofstroom, gaande van de ontginning of winning en teelt, over de verwerking, de 
productie, de distributie, de opslag of overslag, het transport, het gebruik en 
hergebruik, de afdanking, de verwijdering en het eventueel opnieuw inzetten waarbij 
een of meer materialen, bedoeld of onbedoeld, worden doorgegeven van de ene 
fase in de levenscyclus naar een andere; 

 nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, 
alsook de handelingen die als dusdanig worden bepaald door de Vlaamse Regering; 

 preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof of voorwerp afvalstof 
is geworden, ter vermindering van: 

a) de hoeveelheid afvalstoffen, inclusief via het hergebruik van voorwerpen of de 
verlenging van de levensduur van voorwerpen; 
b) de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en 
de menselijke gezondheid; 
c) het gehalte aan schadelijke stoffen in stoffen en voorwerpen; 

 recyclage: elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt 
tot producten of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dat 
omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet 
energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn 
om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal; 

 verwijdering: iedere handeling die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de 
handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden 
teruggewonnen, alsook de handelingen die als dusdanig worden bepaald door de 
Vlaamse Regering; 

 voorbereiding voor hergebruik: elke nuttige toepassing die bestaat uit het 
controleren, schoonmaken of repareren, waarbij voorwerpen of componenten van 
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voorwerpen die afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt zodat ze kunnen 
worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is. 

 
14 GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

Afk. Voluit 
BAT Best Available Technique or Technology 
BBT Beste Beschikbare Technieken of Technologie 
BRV Beleidsplan Ruimte (Vlaanderen) 
BVR Besluit van de Vlaamse Regering 
BS Belgisch Staatsblad 
DABM Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake 

Milieubeleid 
GFT Groente-, fruit- en tuinafval 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
KBS KwaliteitsBorgingsSysteem 
KMO Kleine en Middelgrote Onderneming 
LCA LevensCyclusAnalyse 
MBO MilieuBeleidsOvereenkomst 
MER Milieueffectenrapport 
mPt Millipunten (Ecolizer 2.0) 
OBA Organisch Biologisch Afval 
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 
PET Polyethyleen 
PMD Plastiek, Metaal en Drankverpakkingen 
PP Polypropyleen 
P&K Papier en Karton 
RO Ruimtelijke Ordening 
RSV Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 
TEQ Toxische Equivalenten 
UMBHA Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van 

huishoudelijke afvalstoffen 
UPV Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid 
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek 
VKP Vlaams Klimaatbeleidsplan 
VLAREBO Vlaams Reglement betreffende de BOdemsanering 
VLAREM Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
VLAREMA Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen 
VMM Vlaamse MilieuMaatschappij 
VMP Vlaams Mitigatieplan 
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Bijlage 3.1  
Procedure plan-MER 

 
 
 
 
 
  



Aanvang MER: Kennisgeving
Administratie ontvangt kennisgeving

Inhoud volledig volgens

art.4.2.8 §1 ?

Dag -20

Ja

Dag 0

Administratie stuurt onverwijld een afschrift van het 

volledig verklaarde kennisgevingsdossier aan:

college van burgemeester en schepenen van de betrokken 

gemeenten, provinciegouverneur, de door de Vlaamse 

regering aangewezen administraties en in voorkomend 

geval bij grensoverschrijdende effecten ook de verdrags-

partij.

Administratie legt onverwijld de kennisgeving via haar

website ter inzage en doet een gepaste aankondiging

waarin de data van aanvang en sluiting (30 dagen na

aanvang) zijn opgenomen.

Bevat kennisgeving vraag

ivm. gehele of gedeeltelijke onttrekking 

aan bekendmaking en

ter inzagelegging

Administratie 

neemt een beslissing

Procedure stopt tot wanneer 

er een uitspraak is

Dag 0

Betekening onvolledigheid 

kennisgeving aan IN

Betekening volledigheid kennisgeving aan IN

Administratie onderzoekt volledigheid

Nee

Nee

Bevatte kennisgeving vraag

ivm. gehele of gedeeltelijke onttrekking 

aan bekendmaking en

ter inzagelegging

IN akkoord 

met beslissing?

Is er een beroep 

volgens het 

decreet openbaarheid 

van bestuur

IN past 

kennisgeving aan

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee
Nee



Aanvang MER: Richtlijnen (1)

Bezorgen van de volledig verklaarde 

kennisgeving aan:

Aangewezen 

overheidsadministraties

Gouverneur van de betrokken 

provincies

College Burgemeester en schepenen 

van de betrokken gemeenten

Opmerkingen binnen 30 dagen

Opmerkingen binnen 30 dagen

Bezorgt de administratie binnen de 30 dagen 

na de aanvang van de terinzagelegging de eventuele

bij hen ingebrachte opmerkingen inzake over de

inhoudsafbakening van het MER

Mogelijke 

grensoverschrijdende 

effecten ?

Ja

Neen

Administratie bezorgt info 

aan verdragspartij (art.4.2.8 § 5)  

Commentaar verdragspartij 

toezenden aan de administratie 

Max. 60 dagen

GO niet relevant

Administratie bundelt 

alle opmerkingen

Legt tijdens de periode van de terinzagelegging

de hen bezorgde kennisgeving ter inzage

aan het publiek

Het publiek bezorgt de administratie binnen de 30

dagen na aanvang van de terinzagelegging haar 

eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening

van het MER

Opmerkingen binnen 30 dagen



Aanvang MER: Richtlijnen (2)

Administratie neemt beslissing 

inzake de richtlijnen (art 4.2.8 §6)

De administratie deelt onverwijld haar beslissing mee aan

de initiatiefnemer en de geraadpleegde administraties, instanties, 

autoriteiten van lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten.

De administratie publiceert de richtlijnen op haar website

Opstellen OntwerpMER

Administratie bundelt de opmerkingen 

op het einde van de periode van ter

inzagelegging of bij het einde van het

indienen van opmerkingen in geval 

van grensoverschrijdende effecten

Administratie kan 

“bespreking ontwerprichtlijnen”

organiseren 

Dag 20

Dag 0



Opstellen en finaliseren MER

Indienen OntwerpMER
Overleg met de administratie

“ontwerptekstbespreking”

Administratie ontvangt voltooid MER

Inhoud volledig volgens

art.4.2.10 §2 ?

Opstellen definitief MER

Neen

ja

Administratie keurt het 

definitief MER goed of af (art 4.2.10 §2)

Administratie betekent onverwijld de beslissingen aan:

initiatiefnemer en de geraadpleegde 

administraties, instanties, autoriteiten van lidstaten, 

verdragspartijen en/of gewesten

Administratie publiceert de beslissing op haar website

Dag 0

Heroverweging ?

Artikel 4.6.4

Neen

JaMER is ter inzage bij de administratie

Besluitvormingsproces kan starten

volgens bepalingen art. 4.2.11

Bevat het voltooide MER

een gedeelte dat onttrokken wordt aan de

ter inzagelegging

neen

ja

neen ja

Administratie 

neemt een beslissing

Procedure stopt tot wanneer 

er een uitspraak is

Dag 50

Verslag omvat de 

tekorten



Verzoek tot heroverweging (Artikel 4.6.4)
Beslissing van de administratie over

ofwel MER-plicht

ofwel de richtlijnen 

ofwel goed- of afgekeurd MER 

Administratie ontvangt van IN verzoek tot heroverweging

Verzoek ontvankelijk volgens 

art.4.6.4 §1 en §2?

Neen

ja
Betekening 

initiatiefnemer

van het 

onvolledig verzoek

Leidend ambtenaar van de administratie wijst 

3 of 5 leden aan voor de adviescommissie

Dag -20

Dag 0

Dag 20

Adviescommissie wijst een voorzitter aan

Adviescommissie betekent het advies aan 

de administratie

Dag 40

Dag 50

Is advies unaniem

ja

neen

Advies is bindend

Adviescommissie formuleert een advies

Advies is niet bindend

Administratie neemt een beslissing 

rekening houdend met het advies

Administratie betekent de beslissing aan

Initiatiefnemer

De aangewezen betrokkenen
Dag 80

Dag 70
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Bijlage 7.1 Calibratie CMLCA aan Ecolizer 2.0 en scores OBA 

 

  

Deze bijlage geeft uitleg bij de totstandkoming van de scores voor de activiteiten die niet via de Ecolizer kunnen worden bepaald. 

Callibratie
Scores die niet via de Ecolizer kunnen worden bepaald, zijn bepaald aan de hand van software CMLCA, met daarin een Impact Category Family en een Database

De gebruikte Impact Category Family van de Ecolizer is “ReCiPe Endpoint (H) V1.10 / Europe ReCiPe H/A” (mail Katrien Boonen, Vito, 29 September 2015)

De gebruikte software CMLCA kent deze zelfde Impact Category Family en deze is dan ook toegepast.

De gebruikte database, EcoInvent, is eveneens overeenkomstig. 

Als proef op de som is de score van PET productie vergeleken tussen Ecolizer en CMLCA

Ecolizer mPt/kg

PET, Productie 326

CMLCA* # Goods # Process mPt/kg

PET, polyethylene terephthalate, granulate, amorphous, at plant[RER] 1961 1696 330

Deze callibratie laat zien dat er weliswaar verschillen optreden, maar dat de verschillen zeer klein zijn. 

De verschillen zouden verklaard kunnen worden door gebruik van verschillend versienummer van Impact Category Family of Database

* #Goods en #Process verwijzen naar de nummers in de software die het product resp. proces definiëren

OBA1

voedingscentrum.nl

Processen en goederen in de databas met codes # Goods # Process Man van 30 jaar ADH

Ethanol, 95% in H2O, from rye, at plant 2825 2718 groente 200

Rice seed, at regional storage 3103 3034 fruit 200

Sheep, for slaughtering, at farm 3109 3039 aardappel, rijst, peulvruchten 250

patatoes at farm 3101 3031 brood 245

Aanname voor samenstelling Voedsel: Kaas 30

vlees (melk, ei, etc): kg sheep for slaughtering 625 0,39 Melk(producten) 500

carbs: rice, at regional storage, kg 250 0,16 Vleeswaren/Vis, eieren 125

Groenten: patatoes, at regional storage, kg 400 0,25 bakproducten, olie 15

processed food: alcohol, from maize starch, kg 325 0,20 halvarine 35

Totaal 1600 Dranken/Vocht 2000

Adfdanking via incineration is eveneens meegenomen: # Goods # Process

disposal, biowaste, 60% H2O, to municipal incineration, allocation price[CH, 1994-01-2000-12] 2964 2874

mPt/kg

CMLCA outcome: 431

De delta is hier de volledige score, omdat uit wordt gegaan van preventie

De Ecolizer is opgesteld voor het ontwerpen van producten. Om deze reden ontbreken hier kengetallen voor voeding. De onderlig gende database, EcoInvent, is met hetzelfde 
doel opgesteld. Ook via software CMLCA is het daarom nodig enige omwegen te nemen alvorens een juist voedselprofiel te krijge n. 

De voedinggerelateerde producten die de database wel kent zijn die die ook voor goederen gebruikt kunnen worden (zetmeel voor energie en kunststoffen, wol voor textiel 
etc). 
Op basis van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)is een vertaling gemaakt naar wat een mens (gemiddeld en idealiter) zal eten en daarmee wat een representatief 
voedselprofiel is.
De ADH is weergegeven in de rechter tabel.  Deze categorieën zijn vertaald naar de processen uit de database (weergegeven in de bovenste tabel). De koppeling is met 
kleurcodes weergeven, en gemaakt in  middelste tabel

Afdanking van voeding via verbranding is eveeens meegenomen, onderste tabel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBA 2

Huidige situatie # Goods # Process

disposal, biowaste, 60% H2O, to municipal incineration, allocation price[CH, 1994-01-2000-12] 2964 2874

ammonium sulphate, as N, at regional storage 157 41

electricity, low voltage, Production BE, 1992-2004 951 594

peat, at mine 1445 2462

transport, lorry >16t 101 1803

Beoogde situatie # Goods # Process

disposal, biowaste, co-fermentation 3687 3614

De vergelijking (delta) die wordt gemaakt is die van verbranding van OBA met die van vergisting. Omdat bij vergisting biogas en vervolgens 
elektriciteit wordt opgewekt, en tevens uit digestaat substituut voor kunstmest en veen wordt verkregen, dienen deze producten in de 
vergelijking meegenomen te worden. De totale vergelijking wordt daarmee: disposal biowaste to incineration + 
aardgas/electriciteitsproductie + kunstmest + veen tegenover disposal biowaste to co-fermentation.

Aanvullende informatie over productie van elektriciteit uit vergisten van GFT, de hoeveelheid compost die ontstaat uit digestaat en de 
hoeveelheid kunstmest en veen die dit substitueert, zijn inclusief bronnen weergegeven in onderste tabel. 

NB. Dit is een zeer ruwe schatting. Het is  niet duidelijk of het proces van compostering in 'disposal biowaste to fermentation' zit, evenals 
verdere verwerking dunne fractie - vermoedelijk is dit opgenomen, het is immers 'disposal', dus alles gaat 'weg'. Milieuimpact van gebruik 
van kunstmest en veen vs compost is niet meegenomen, evenals winsten uit gebruik er van (e.g. verbeterde oogst bij compost)

Aanvullende informatie en bronnen waarde eenheid Bronnen:

Vergisting GFT 191 kWh/ton http://emis.vito.be/techniekfiche/mest-vergisten-biogasproductie
http://www.ows.be/wp-content/uploads/2013/02/51.pdf

Nacomposteren 375 kg compost / ton GFT http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ve

d=0CDIQFjACOApqFQoTCOKo5pCP-

ccCFYwYLAoda48EOA&url=http%3A%2F%2Fwww.vlaco.be%2Fsystem%2Ffiles%2Fgenerated%2Ffiles

%2Finfopage%2Fecologische_en_economische_waardering_compost_eindversie.pdf&usg=AFQjCNF

7-VcjXog_rEUxENwo7DIZr_qF6A&sig2=7xjOXERN78rXrc6DOi3eGg&bvm=bv.102537793,d.d24

Kunstmest 0,0625 kg/kg compost http://edepot.wur.nl/9285

Netto Kunstmest-omissie 0,0234375 kg kunstmest / kg GFT

Veen (Peat) 0,22721 kg veen / kg GFT Vlaco - Ecologische en economische waardering compost_eindversie.pdf

Veenvervanging 73% van bestemming compost 

(Groenvoorziening en Potgrond)

0,73 Vlaco - Ecologische en economische waardering compost_eindversie.pdf

Netto veen-omissie 0,1658633 kg veen / kg GFT

Transport voor veen (at mine) naar regional storage 0,5 tkm zelfde getal als voor fertilizer at regional storage

CMLCA outcome: mPt/kg

disposal biowaste to incineration + aardgas/electriciteitsproductie + kunstmest + veen 23,2

disposal biowaste to fermentation 98,9

Delta: -75,7

Score in grootste mate gebaseerd op uitputten van natuurlijke bronnen (aardgas) en CO2-emissies. 

Hoge score voor fermentation komt vrijwel geheel door fosfor dat in (te) hoge mate op landbouwgrond terechtkomt (eutrofiëring).
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Bijlage 7.2 
Scoping van de acties voor de milieubeoordeling 
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Bijlage 7.2: Details scoping planonderdelen voor milieubeoordeling 

 

  

Sco
ping

reden Stroom
Actie

Geschatte impact waarvan 
zeker

Vooropgestelde 
doelstelling 15% 
reductie
 (ton per jaar) 

Tussenscenario 
doelstelling 10% 
reductie 
(ton per jaar) 

Maximaal te 
behalen reductie

Actor Bron / motivatie data 
voor doelstelling 15%

Bron /motivatie data 
voor 
 maximale potentie

Onzekerheidsaspecten om 
- tonnages te definiëren

Best beschikbare recente documenten 

Organisch-biologisch afval (OBA) Doelstelling 80.000 ton
 (40.000 + 40.000)

in meetbare verandering 
verwacht

Voedselverlies tegengaan
- 7,4 kg/inw/jr te vermijden 
voedselverlies in huishoudelijk 
restafval = 6.600 ton

6.600 4.400 niet te bepalen: 
aanname 6.600

H

Inschatting OVAM obv 
vooropgesteld te vermijden 
voedselverlies bij 
huishoudens 

- Verpakt/niet 
verkocht fractie uit 
supermarkten: 
onbekend 
- Voedselverlies naar 
restafval uit voedings- 
en agro-industrie is 
beperkt

Het aandeel voedselverlies over heel de keten inschatten is 
bijzonder moeilijk. studie "Voedselverlies in Ketenperspectief" ( 
Zie: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voedselverlies-
in-ketenperspectief ): onderscheid voedselverlies en nevenstromen 
niet te maken. Een volgende studie in het kader van de roadmap 
voor doelstelling 15% minder voedselverlies tegen 2020  

- Duurzaamheidsrapport Fevia - OVAM rapport 
"Voedselverlies in ketenperspectief" 
- Publieke bedrijfsafvalstoffen 2004-2012 (uitg 2014) : p40 
tabel 11 en ook "Voedselverlies in ketenperspectief" 
Zie: 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/voedselverli
es-in-ketenperspectief). 

out
behoud bestaande 
actie, geen 
verandering verwacht

Thuiskringlopen verder promoten 0 kg (doelstelling niveau stabiel) H

in
meetbare verandering 
verwacht

Uitbreiding gft-inzameling naar OBA in bestaande gft-
regio's + 3.000 ton gft 3.000 2.000

niet te bepalen: 
aanname 3.000 H Bepaling OVAM

in
meetbare verandering 
verwacht

Verhoging participatiegraad in bestaande gft-regio's en 
uitbreiding gft-inzameling naar bijkomende gemeenten + 9.400 ton gft 9.400 6.267

niet te bepalen: 
aanname 9.400 H Bepaling OVAM verschuiving van groenafval op CP naar gft-container mogelijk

out

behoud bestaande 
actie, geen 
inschatting mogelijk  
van resultaten

Verhoging inzameling groenafval onbekend H verschuivingen naar gft-container of containerpark  mogelijk
OVAM-inventarisatie biomassa (2013), OVAM-
Achtergronddocument bij actieplan 
biomassareststromen (2014)

out inbegrepen in 
volgende actie

Opzetten proefprojecten keukenafval bedrijven er is al een beperk t proefproject 
geweest

B

in
meetbare verandering 
verwacht

Gefaseerde invoering selectieve ophaling keukenafval 
in bedrijven met veel keukenafval 

40.000 ton (doelstelling 
bedrijfsafval) haalbaar bij 
verplichting (belang Horeca)

40.000 26.667
niet te bepalen: 

aanname 40.000 B Bepaling OVAM

Kunststoffen Doelstelling 135.000 ton 
(55.000+80.000)

in
meetbare verandering 
verwacht

Verplichte inzameling harde kunststoffen (post-
consumer) via containerpark 6.325 ton 6.325 4.217 77.000 H

Bepaling OVAM: studies 
en extrapolatie 
sorteeranalyses

extrapolatie 
sorteeranalyses 
huisvuil en grofvuil

Voor 2018 onzeker: proefperiode
Na 2018 wel zeker: algemene inzameling (keuze is dan gemaakt 
tussen 'roze'- of 'blauwe' + P zak

Toetsing selectieve inzameling harde kunststoffen via 
containerparken, november 2013

in
meetbare verandering 
verwacht Uitbreiding Plastiek-fractie in PMD 4 kg/inw * 6 106 inw = 24.000 ton 24.000 16.000 30.000 H

Bepaling OVAM: 
extrapolatie proefprojecten

stimuleren inzameling 
restplastics : 
potentieel tot 5 kg/inw

Proefprojecten via FostPlus

in meetbare verandering 
verwacht

Selectieve inzameling kunststoffen bij bedrijven 
(haalbaarheidsstudie)

als opname op Vlarema, dan 
80.000 ton binnen bereik 

80.000 53.333 159.000 B
Bepaling OVAM: haalbare 
doelstelling bij opname in 
Vlarema

extrapolatie op basis 
van IMJV gegevens en 
resultaten 
sorteeranalyse

Studie lopende : OVAM  check wanneer data bezorgd kunnen 
worden

Monitoringsprogramma gemengd bedrijfsafval OVAM, 
oktober 2012(pag. 98, 99)

Papier en karton Doelstelling 10.000 ton 
(0 + 10.000)

out

communicatiecampa
gne, geen inschatting 
mogelijk  van 
resultaten

Aanhouden of versterken selectieve inzameling 
huishoudelijk  P&K verpakk ingen door communicatie onbekend 53.730 H

17,91kg/inw/jaar uit 
sorteeranalyse : helft 
recycleerbaar: 0,5* 
17,91 kg/inw *6 10 6 

inw  = 53730 ton

effectieve reactie op deze communicatiecampagne niet gekend sorteeranalyse

in meetbare verandering 
verwacht

Meer selectieve inzameling P&K bij bedrijven  
(onderzoek naar meer inzicht)

doel 10.000 ton 10.000 6.667 niet te bepalen: 
aanname 10.000

B Bepaling OVAM geen inschatting 
mogelijk

in2016 studie opgestart analyse papier bij bedrijven

Textiel

in
meetbare verandering 
verwacht

Selectieve inzameling textiel van 7,6 naar 10,6 kg per 
inwoner 3 kg/inw * 6 106 inw = 18.000 ton 18.000 12.000 46.500 H

Bepaling OVAM: obv 
recent stijgende 
textielfractie in restafval

sorteeranalyse: 2014: 
textielfractie 7,79 kg 
in restafval, selectieve 
ophaling 7,6 kg

ecodesign heeft geen grote lokale impact, deeleconomie wel, 
beter onderscheid herbruikbare en niet-herbruikbare fractie met 
voorkeur voor lokale recyclage van de laatste, in 2017 actie 
geformuleerd op basis van overleg in 2016 in de sector.

Grof vuil Zie ook bovenstaande

in
meetbare verandering 
verwacht UPV matrassen 80 % van 6.300 ton 5.040 3.360 6.300 H

Bepaling OVAM: obv 80 % 
inzamelingsgraad Matrassenstudie

grote range in cijfers. Bij de matrassenstudie zat de ganse 
matrassenketen rond tafel: conservatief 6300 ton. UPV pas vanaf 
1 januari 2018 

in
meetbare verandering 
verwacht UPV meubelen  (eerst evaluatie) 5.000 ton 5.000 3.333 42.500 H

Bepaling OVAM: UPV en 
voorzichtige schatting 
aandeel meubelen in 
grofvuil

Hout: 25.000 ton, 
Kunststof: 9.000 ton, 
Metaal: 2.000 ton,
Textiel: 6.500 ton,
=   42.500 ton

 % (hout, metaal, kunststof,…) uit de sorteeranalyse x totale 
tonnage grofvuil, dus sterke overschatting, invoering halfweg 
planperiode

out
inbegrepen in impact 
actie Hergebruik  van 
5 naar 7 kg

Stimuleren hergebruik  voorwerpen  nu in grof vuil in 
gemeentes met bovengemiddeld veel grof vuil.

Zie doelstellingen hergebruik  (2kg 
/ inw) H grofvuilsorteeranalyse van 

OVAM
cfr hergebruik
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Sco
ping

reden Stroom
Actie

Geschatte impact waarvan 
zeker

Vooropgestelde 
doelstelling 15% 
reductie
 (ton per jaar) 

Tussenscenario 
doelstelling 10% 
reductie 
(ton per jaar) 

Maximaal te 
behalen reductie

Actor Bron / motivatie data 
voor doelstelling 15%

Bron /motivatie data 
voor 
 maximale potentie

Onzekerheidsaspecten om 
- tonnages te definiëren

Best beschikbare recente documenten 

Preventie en hergebruik

out
inbegrepen in impact 
actie Hergebruik  van 
5 naar 7 kg

Deeleconomie 9.000 ton, vervat in Hergebruik H 180.000 ton
Succesvolle doorgroei wel/niet Repair Cafés, gedragsfactoren, 
"most favorable conditions", beleid, rebound effecten…
overlap met cijfers hergebruik  bij k ringloopcentra

http://www.bewustverbruiken.be/artikel/persbericht-
repair-caf%C3%A9s-besparen-167-ton-afval-tijdens-
europese-week-van-de  Zie ook www.repaircafe.be en 
http://www.iddri.org/Publications/Economie-du-partage-
enjeux-et-opportunites-pour-la-transition-ecologique The 
sharing economy: make it sustainable DAMIEN 
DEMAILLY; ANNE-SOPHIE NOVEL
STUDIES N°03/2014. IDDRI, 2014. 32 P.

in meetbare verandering 
verwacht

Hergebruik: van 5 naar 7 kg per inwoner 2 kg/inw  * 6 106 inw =  12.000 ton 12.000 8.000 80.000 H

Bepaling OVAM: obv 
ingezamelde hoeveelheden 
grof huisvuil en percentage 
herbruikbaar 
sorteeranalyse

80.000 ton

Het maximale potentieel heeft een grote onzekerheid; 1) het 
meeste grof vuil wordt ingezameld via containerparken en daarvoor 
zijn geen cijfers over herbruikbaarheid 2) de beslissing of iets 
herbruikbaar is of niet, is tijdens de grof vuil sorteeranalyse 
gebeurd op foto.

http://www.ovam.be/kringloopcentra-zorgen-voor-
hergebruik 

Preventie en hergebruik

out niet beoordeelbaar 
zoals andere acties

Duurzaam aankoopbeleid onmogelijk  in te schatten niet te bepalen niet te bepalen O niet mogelijk  om te 
meten

wet overheidsopdrachten laat niet toe om besturen/overheden te 
verplichten om bepaalde producten aan te kopen, alles hangt af 
van mark tbeschikbaarheid  

Voor Vlaamse overheid Vlaams actieplan Duurzaam 
overheidsopdrachten 
(www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten | 
do.vlaanderen.be/duurzame-overheidsopdrachten) en 
voor lokale besturen VVSG Steunpunt duurzame 
aankopen 
(www.vvsg.be/Werk ing_Organisatie/Overheidsopdrachte
n/Pages/duurzame_overheidsopdrachten.aspx)

in
meetbare verandering 
verwacht Meer selectieve inzameling afval bij evenementen

5 106 festivalgangers en reductie 
van 0,89 tot 0,67 kg/pers (25% 
reductie-)=  2.700 ton

1.100 733 2.700 H

Bepaling OVAM: obv  
afvalgegevens Dranouter en 
realistische extrapolatie 
naar andere festivals

5 106 festivalgangers 
en reductie van 0,89 
tot 0,35 kg/pers =  
2.700 ton 

inschatting op basis van resultaat voorbeeld festival Dranouter 
bereikt over 5 jaar ( in totaal kent Vlaanderen jaarlijks een 300-tal 
muziekfestivals, goed voor een 5 106 bezoekers). Daarnaast heb 
je nog andere festivals, sport-cultuur-.... De impact op 
evenementen bij SV-gemeenten zijn moeilijker in te schatten. 

afvalgegevens Dranouter

out niet beoordeelbaar 
zoals andere acties

Sensibilisering burgers geen meetbare actie H

in
aanname van 
voorkeurscenario uit 
impactanalyse

Invoering statiegeld op éénmalige drankverpakk ing 
(PET/blik ) tbv zwerfvuilreductie

19 - 33% gewichtsprocent 
zwerfvuil was drankverpakk ingen 
van 17.500 ton totaal zwerfvuil

1.420 947 1.420 H
Bepaling OVAM: 
steekproefstudie 2014 en 
buitenlandse literatuur

Bepaling OVAM: 
steekproefstudie 
2006 en buitenlandse 
literatuur

inschatting op basis van beperk te Vlaamse informatie en 
interpretatie van buitenlandse studies na invoering statiegeld op 
drankverpakk ingen

OVAM, 2015d. Impactanalyse invoering statiegeld op 
eenmalige drankverpakk ingen
Eindrapportage impactanalyse Aftasten van de 
bandbreedtes van impact van het invoeren van een 
statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakk ingen in 
Vlaanderen. http://www.ovam.be/statiegeld 

out

niet beoordeelbaar 
als reductie van 
restafval voor 
eindverwerk ing, wel 
van reductie van 
hoeveelheid op te 
ruimen zwerfvuil en te 
ledigen inhoud van 
straatvuilbak jes

vijfpeilerbeleid zwerfvuil: infrastructuur, communicatie 
en sensibilisering, participatie, handhaving, omgeving 17.500 ton opgehaald zwerfvuil niet te bepalen 17.500 H,B

Generieke acties naar bedrijven

out Verder ondersteunen en uitrollen materialenscan geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B Waarschijnlijk  zal materialenscan als instrument niet meer 
ingezet kunnen worden wegens geen subsidiëring 

out Verderzetten communicatieacties geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B Impact van sensibilisering niet bekend

out
niet beoordeelbaar 
zoals andere acties

Inspanningen Fost Plus en Valipac rond selectief 
ophalen P&K 4.000 ton vervat in P&K hoger 8.000 B

inschatting potentie 
2x inschatting doel

Valipac voorspelt een verdere toename aan bedrijven die starten 
met selectieve inzameling. Indien Valipac bij een nieuwe 
erkenning ook startforfait zou geven voor nieuwe inzamelingen 
van andere verpakk ingsstromen dan p/k , kan de impact groter 
zijn.  

out E-learning kuisploegen geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B Impact van sensibilisering niet bekend

out Evaluatie KBS inzamelaars gevaarlijk  afval en 
invoering voor inzamelaars bedrijfsrestafval

geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B Impact niet bekend. Momenteel ook nog niet zeker of het KBS 
zal ingevoerd worden.

out Handhaving geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B
Impact van handhaving op tonnages is vermoedelijk  heel 
beperk t, tenzij er heel intensief zou gecontroleerd worden door 
AMI, wat niet waarschijnlijk  is 

out Stimuleren collectieve inzameling op 
bedrijventerreinen

geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B tot nu toe enkel succesvol voor k leine stromen, zoals KGA 
(beperk te tonnages)

out Hergebruik : bedrijven geen data bekend niet te bepalen niet te bepalen B
Acties rond de eindverwerking - 
afvalverbranding en storten

out Een instrument om de afbouw van de 
afvalverbrandingsinstallaties te ondersteunen

nvt

Elk  overaanbod onder de 50 000 ton kan worden opgevangen 
door de input in de bestaande installaties te optimaliseren. 
Vergunningen voor nieuwe installaties inhouden als noodzaak 
aan capaciteit niet bewezen is, is verantwoord. In dat geval gaan 
nieuwe installaties samen met aangetoonde afbouw van 
bestaande.

out
niet beoordeelbaar 
zoals andere acties

Informatie uit de enquête over de tarieven en 
capaciteiten van verbranding  ook verspreiden bij 
actoren afvalstromen die  het aanbod bepalen

nvt

out
Optimalisatie van de milieuperformantie en de 
energieperformantie van verbrandingsinstallaties bij 
(her)vergunningen afdwingen.

nvt

out Ondersteuning van afvalverbranding als duurzame 
energiebron aan voorwaarden onderwerpen

nvt

prijs van verbranding door instrumenten bijstellen om 
recyclage aantrekkelijker te maken (indien nodig 
heffingen op eindverwerk ing) 

nvt

bij te k leine restcapaciteit bijkomende stortplaatsen 
faciliteren

nvt

duidelijke formulering van het stortverbod van alle 
brandbaar of recycleerbaar afval

nvt
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