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Algemene opmerkingen 

De structuur van de beschreven acties 

 De tekst geeft niet aan welke actie nieuw is en welke actie reeds is beslist of lopend beleid 

inhoudt. Dat onderscheid is welkom. Indien mogelijk wordt de referentie (het plandocument 

en de pagina, url, …) meegegeven.  

 

 Veel acties zijn onduidelijk geformuleerd of zijn te lang voor een vlotte leesbaarheid. Bv. 

actie 1 kan zich beperken in de titel tot de eerste zin. Er zijn bovendien zelden mijlpalen of 

benchmarks vermeld. Een volgend schema zou meer duidelijkheid bieden: 

 

o Actie: 1 of 2 zinnen (wat wordt er gedaan?) 

o Doelstelling 1 of 2 zinnen (wat is de doelstelling?) Met een benchmark indien 

relevant 

o Trekker 

o Betrokkenen 

o Timing 

o Benodigd budget 

o Beschrijving in een paragraaf (+ indien relevant de reeds gepresteerde inspanningen 

oplijsten, concrete stappen te ondernemen, eventuele milestones formuleren). 

o Verwijzing naar meer info (url als die bestaat, ...) en eventueel een contactpersoon 

(zeker als een andere organisatie dan Ovam de actie trekt). 

 

Dit laat toe om de actie beter te begrijpen en om het actieplan op te volgen, de juiste 

mensen te contacteren... Er mag gerust iets meer beschrijving in de acties. Zolang het niet 

meer is dan een halve pagina per actie blijft zo’n plan beknopt genoeg. Het kost misschien 

iets meer tijd om dit op te maken, maar het zou voor de toekomst onduidelijkheden 

vermijden (en dus tijdswinst in de toekomst). 

 

 Op een aantal plaatsen verschijnt tekst over lopende acties (bijvoorbeeld op pagina 26, rond 

cateringmateriaal bv.). Waar mogelijk is een verwijzing naar een stand van zaken welkom. 

Immers, hoe staat het met het collectief plan voor luiers? Zijn er reeds resultaten? Waar 

wordt dit besproken? Ondanks de ambitie om een overzichtsdocument te zijn is het moeilijk 

in te schatten of er rond die zaken bijsturing of verdere actie nodig is en waar dat dan 

besproken moet worden. 

 

 Bovendien is het onduidelijk waarom deze acties in het actieplan niet zijn opgenomen als een 

actie en andere wel. Zo is actie 5 rond het onderzoek naar circulariteitsindicatoren, of actie 7 

(wegen op internationaal ecodesign beleid) ook reeds lopend. Als dit als een overzicht geldt 

voor de huidige acties rond plastics, dan kan men best alles oplijsten voor de duidelijkheid. 

Afgeronde acties kunnen altijd afgesloten worden. 

 

Een iteratief plan 

 Het plan loopt tot 2023, maar is niet in steen gebeiteld. Acties kunnen aflopen voor de 

einddatum van het actieplan, en zoals het document in het deel rond governance aanduidt 



kunnen er ook bij komen.  

 

 Om dat up-to-date te houden kan men de acties online bijhouden (met telkens een 

subpagina per actie, met de nodige informatie er in verwerkt), en ze waar nodig aanpassen 

(bv. na de meetings die 2x per jaar plaatsvinden). Dit maakt het plan en de transparantie veel 

dynamischer. Ter vergelijking: Zo is de opvolging van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval 

niet duidelijk op te volgen, tenzij men het mee heeft opgesteld en het sindsdien heeft 

opgevolgd. 

 

Visie en missie 

 Pagina 8 beschrijft de visie en missie van het plan, maar die is niet erg duidelijk. Normaal 

gezien heeft de missie te maken met waarden en identiteit. De visie legt waar we naartoe 

willen. 

 

 De Nederlandse Transitieagenda biedt inspiratie voor een visie (op pagina 4 van de agenda). 

Daarop geïnspireerd kan een visie in dit actieplan zijn: 

 

Kunststoffen hebben in 2050 een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede of 

hernieuwbare – biobased - kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Plastics worden 

niet langer verbrand, en onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Via de circulaire 

economie levert de sector een bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen om ruim 

voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen 

verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door 

het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat 

macro- en microplastics niet langer lekken naar het milieu. 

 

Doelstellingen  

 In tegenstelling tot de Nederlandse transitieagenda zijn er geen becijferde doelstellingen 

opgenomen. Wat nu als visie is geformuleerd is eigenlijk nog het meest te beschouwen als 

doelstellingen.  

 

 Dat zijn (1) design for reuse/recycling en (2) efficiënt gebruik van plastics om zo minder 

primaire grondstoffen te gebruiken en verliezen te vermijden. Daar zou zeker nog moeten 

bijkomen: (3) de negatieve impact van plastics op de gezondheid van de natuur, milieu en 

mensen minimaliseren en zoveel mogelijk vermijden (door strategieën zoals substitutie, 

rethinking,…), en (4) weglekken van plastics in de natuur en leefomgeving.   

 

 Volgens BBL moeten we die doelstellingen vervolgens ook becijferen, zoals in het 

Nederlandse voorbeeld. We stellen daarom voor dat het uitvoeringsprogramma evolueert 

naar een echte transitieagenda met doelstellingen, eventueel in een latere fase (wanneer 

meer gegevens beschikbaar zijn naar – alweer – het Nederlandse voorbeeld en tabel op 

pagina 10-12). Dit kan een bijkomende, overkoepelende actie zijn. 

 

Uitgangspunten en principes 



 Het document zou in een eerste hoofdstuk meer aandacht kunnen besteden aan een aantal 

leidende principes, bijvoorbeeld: de visie op innovatie, het cascadeprincipe voor biomassa, 

de geïntegreerde ketenaanpak, enzovoort. Sommige van deze zaken komen verspreid aan 

bod, maar het zou sterker en helderder zijn om deze principes samen te vatten, bv. na de 

visie en doelstellingen. 

 

Strategische ketensamenwerking 

 Het actieplan beoogt wel een ketenaanpak, maar maakt niet duidelijk hoe die zal toegepast 

worden. Zo zijn actie 22, 24 en 25 complementair, maar ontbreekt de daadwerkelijke 

ketenaanpak, of ze komt althans niet als dusdanig naar voor in het document. 

 

 De Nederlandse transitieagenda stelt verscheidene acties voor (pagina 42-46). Het is de 

vraag wat er in Vlaanderen en België op dat vlak gebeurt, want die ketenaanpak zal zich niet 

vanzelf vormen. 

 

 Een mogelijke piste is om dit als een bijkomende, overkoepelende actie op te nemen (in het 

kader van het ontwikkelen van een transitieagenda zoals hierboven beschreven). 

 

De nationale dimensie 

 In aanvulling op het vorige punt: dit plan verdient een nationale dimensie. Het fiscaal kader 

en het beleid rond productnormen zijn immers van essentieel belang. Het is nog 

onvoldoende duidelijk hoe dat aangepakt wordt. Er bestaat een interfederale werkgroep 

circulaire economie, maar naar verluid komt deze heel zelden samen, en het is volstrekt 

onduidelijk voor stakeholders, het publiek of volksvertegenwoordigers wat de doelstellingen 

zijn, hoe ze samenwerken en wat er effectief gerealiseerd wordt. Idealiter is dit meer dan 

een ad hoc initiatief.  

 

 Vanuit BBL hebben we eerder al voorgesteld om toe te werken naar een interfederale 

roadmap circulaire economie, uitgewerkt via een participatief proces, en gekoppeld aan een 

ambitieus industrieel economisch beleid rond circulaire economie. Er zou in daarbij een 

zekere organisatie of orgaan moeten zijn die de verschillende federale en regionale 

initiatieven coördineert, vereenvoudigt en opvolgt. Dit platform moet ook de participatie en 

inspraak garanderen van stakeholders, naar het voorbeeld van Vlaanderen Circulair, en 

burgers, naar het voorbeeld van de roadmap circulaire economie in Frankrijk. 

 

 Dit overstijgt de kwestie van de plastics, maar om de versnippering in dit land te vermijden 

rond dit thema kan een consistente en transparante samenwerking over departementen en 

overheden heen helpen om een coherenter beleid te voeren. Het laten evolueren van een 

uitvoeringsplan kunststoffen naar een transitieagenda kan een aanzet vormen om dit 

grondiger aan te pakken.  

 

Sterkere link met industrieel klimaatbeleid 



 De impact op klimaat wordt af en toe aangehaald, maar wordt niet structureel verankerd. 

Nochtans is de impact van de petrochemie op het klimaat erg groot. De eerste stappen voor 

een Vlaams industrieel transitiekader voor een koolstofarme economie worden momenteel 

gezet (door departement omgeving en ook EWI). Meer informatie op de website van 

departement omgeving. Het is noodzakelijk dat het uitvoeringsplan kunststoffen coherent is 

met dat transitiekader (toch zeker wat betreft het onderdeel petrochemie). 

 

 Immers, beleid op vlak van recyclage, feedstocksubstitutie of andere circulaire strategieën 

die in dit plan aan bod komen, hebben onlosmakelijk een invloed op dat industrieel beleid en 

omgekeerd. Dit wordt duidelijk aangetoond in onder meer het onderzoekswerk van Material 

Economics naar de industriële transitie.  

 

 Het is aan te raden om een expliciete actie op te nemen om de coherentie te bewaren en het 

beleid af te stemmen tussen deze twee agenda’s. Het is ook aan te raden dat Ovam 

geconsulteerd wordt in de verdere uitwerking van dit transitiekader, zodat het mee vorm kan 

geven aan de aspecten circulaire economie in het kader, als aanvulling op de bestaande focus 

op de industriële energietransitie. 

 

Het budget 

 Aan de acties wordt geen budget toegekend. Sommige acties vergen geen budget, maar 

andere wel. Naar het voorbeeld van de Nederlandse Transitieagenda zou dit bij elke actie 

kunnen opgesomd worden, evenals in overzicht in een tabel achteraan (zie pagina 56-51 van 

de NL Transitieagenda). 

 

 Er lijkt geen geen extra capaciteit voorzien bij Ovam om dit actieplan verder op te volgen. De 

vraag is of dat werkbaar is.  

 

 Er is geen verwijzing naar het Moonshot initiatief getrokken door Catalisti. Dit initiatief 

bevindt zich op het snijpunt tussen energie- en materialenbeleid (circulaire economie). Gelet 

op de €20 miljoen die het jaarlijks krijgt toebedeeld voor fundamenteel onderzoek, is dit een 

belangrijke bron voor financiering. Het is merkwaardig dat Ovam niet geconsulteerd wordt 

ten aanzien van de aspecten rond circulaire economie. Dit is een illustratie van de silo’s 

tussen de initiatieven van verschillende overheidsdepartementen. We raden daarom aan dat 

Ovam wel degelijk geconsulteerd wordt, en dat als actie opneemt in het actieplan. 

 

 We merken verder op dat de moonshot de ambitie heeft om doorbraakprocessen te 

realiseren tegen 2040, om ze in de tien daaropvolgende jaren toe te passen. Dat is veel te 

laat. De middelen moeten zich best richten op toepassingen die de komende 20 jaar kunnen 

uitgerold worden.  

 

 Bovendien bevindt het initiatief zich in een vacuum. Het is niet vermeld in dit actieplan, noch 

verbonden aan het transitiekader waar hierboven naar verwezen werd Het is echter aan te 

bevelen om dergelijke uitgaven in een strategisch kader te passen (dat weliswaar iteratief is 

en aangepast wordt in de tijd), en dat men gekoppeld aan die maatschappelijke agenda het 

ondersteuningsmechanisme inzet. Tot slot is het geoorloofd om een billijke return on 

https://www.lne.be/vlaams-industrieel-transitiekader-voor-een-koolstofarme-economie
https://materialeconomics.com/publications/industrial-transformation-2050
https://materialeconomics.com/publications/industrial-transformation-2050
https://catalisti.be/moonshot/


investment voor de overheid (m.a.w. de belastingbetaler) als risico-investeerder, wat nu niet 

het geval lijkt te zijn. 

 

Opmerkingen over de acties 

4.1.1 Voldoen aan onze maatschappelijke behoeften met minder kunststoffen 

De inleiding geeft een goede weergave van de uitdaging en de doelstellingen. De cascade voor het 

waardebehoud van biomassa is bijvoorbeeld erg belangrijk, en verdient zeker een plaats in dit 

actieplan.  

 Maar misschien is het overzichtelijker om dit in bij de visie en principes op te lijsten. Dit en 

andere elementen (zoals tabel 2) passen daar beter. De vermelding van nieuwe materialen 

zoals biobased plastics passen minder bij dit onderdeel. 

 

Actie 2 

 De beschrijving is niet relevant. Die heeft het over “voedsel- of productverlies door het 

gebruik van een verpakking,” maar het gaat hier over plastic draagtassen. Er is geen reden 

dat die nodig zijn om voedselverlies te vermijden (herbruikbare tassen werken bv. even 

goed).  

 

 Dit gaat eerder over de voedselverpakkingen as such, maar ook dat ligt aan de verkoop-, 

marketing- en distributiemethode. Die kan veranderd worden (door systeemverandering), 

dus deze beschrijving laat men beter achterwege. 

 

Actie 4 

 Hier mag meer informatie over verschijnen als ze afgeklopt wordt, met inbegrip van het soort 

maatregelen e.d. 

 

 Er staat onder de maatregel: “Verder blijven we inzetten op ecodesign voor producten die 

kunststoffen bevatten.” Hoe dan? Korte uitleg is wenselijk. 

 

Actie 5 

 Ter info: dit is een zeer beloftevolle actie. Als er bij publicatie al resultaten zijn of meer info 

over mijlpalen, dan is het wenselijk om dat toe te voegen. 

 

Actie 7 

 Aangeven wat de prioriteiten zijn, een stavaza op moment van schrijven van het rapport. 

Hoe weegt Ovam op het ecodesign beleid?  

 

 Voor BBL is alles m.b.t. herstelbaarheid (en de nieuwe richtlijnen daarrond) van elektrische 

apparaten van groot belang. Het is niet duidelijk wat Ovam daar rond doet bv. 



 

 

Wat ontbreekt 

 Acties rond hergebruik. Bv. het respecteren van de hergebruiksclausules in het 

samenwerkingsakkoord (die niet gerespecteerd worden: het aandeel hergebruik bij 

huishoudelijke verpakkingen daalt al jaren), of enig werk rond hergebruiksdoelstellingen 

voor verpakkingen bv. 

 

 

4.1.2 Voorkomen dat kunststoffen in het milieu terechtkomen 

Pagina 29 

Rond vermijden van zwerfvuil staat: “Bij allebei blijven sensibilisering, onderwijs, aandacht en 

mogelijkheden bieden om afval in te zamelen en te sorteren, en handhaving essentieel.” 

 Even belangrijk is het om de producenten verantwoordelijk te stellen zodat zij andere 

verpakkingen en logistieke systemen bedenken. De vermelding van 100% uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid (verpakkingsplan 2.0, single use plastics richtlijn) is 

onmisbaar hier. 

 

Actie 8 

 Bij deze en volgende acties: graag korter schrijven, en vermelden waar ze te vinden zijn (zie 

opmerking over structuur van de acties) 

Er staat: “Het streefdoel is dat de instroom van afval (incl. kunststof) uit Vlaanderen naar het marien 

milieu tegen 2025 met 75% is verminderd.” 

 De baseline datum ontbreekt. 

 

Actie 9 

Er staat: “We streven naar een verdubbeling van de hoeveelheid selectief ingezamelde drank- en 

andere voedingsverpakkingen die buitenshuis worden verbruikt tegen 2023 in vergelijking met 2018.”  

 Wat is streven naar? Is dat afdwingbaar? 

 

 Bovendien houdt deze formulering in de erkenning van Fost Plus in dat als er massaal meer 

out of home geconsumeerd wordt (de recente trend), er wellicht ook meer ingezameld 

wordt in absolute zin. Tenzij je erg hoge inzamelingspercentages hebt, zal het zwerfvuil 

vergroten. De doelstelling moet daarom geëvalueerd worden in tandem met de 

zwerfvuilcijfers (en dus een daling daarvan): het aandeel te wijten aan out of home 

consumptie moet daarbij in rekening gebracht worden. 

 

Actie 12 



Het eerste deel van de actie gaat over steun aan het Belgisch sectoraal akkoord voor het uitfaseren 

van microplastics.  

 Dit is geen actie. Het akkoord is al gesloten, en de cosmeticafabrikanten faseren de 

microplastics sowieso uit aangezien ze dit al deden in Frankrijk en andere plekken (grotere 

markten, waardoor België er automatisch bij hoort).  

 

 Daarnaast zou er interfederaal actie moeten ondernomen worden om de niet-intentioneel 

toegevoegde microplastics aan te pakken. Als FOD Leefmilieu dit initiatief zelf niet neemt, 

kan dit actieplan een actie uitwerken om dit op de agenda te zetten (sowieso overstijgt dit 

het Vlaamse Gewest). 

 

Actie 13 

Dit gaat over het aanmoedigen van bedrijven om zich aan te sluiten bij Operation Clean Sweep. 

 Dit is een vrijwillig initiatief dat tot dusver geen succes is gebleken in Antwerpen. Het 

handvol bedrijven dat de oorzaak is wijst naar elkaar.  

 

 Daarom zou de actie best een stok achter de deur houden, door te onderzoeken op welke 

manier de milieuschaderichtlijn (in Vlaanderen vertaald in het DABM) kan toegepast worden 

om de producentenverantwoordelijkheid in te schakelen. 

 

4.2. Een duurzame recyclagemarkt creëren voor kunststoffen 

De verwerkingshiërarchie is een goed idee.  

 Over chemische recyclage voor thermische toepassingen is wel nog geen eenduidigheid. 

Doorgaans betekent dit het omvormen van plastics tot brandstof, waarmee de 

productieprocessen en mobiliteitsopties die op deze brandstoffen draaien afhankelijk blijven 

van fossiele brandstoffen in plaats van te elektrificeren, over te schakelen op waterstof, ... 

 

 We stellen voor dat hieromtrent actie wordt ondernomen om te verduidelijken in welke 

gevallen deze optie wenselijk is en wanneer niet. Dit heeft een impact voor O&O projecten, 

de industriële transitie, investeringen e.d. 

 

Pagina 33 

Er staat: “Verder zullen de erkenningen van FostPlus en Valipac worden aangegrepen om selectieve 

inzameling bij zowel bedrijven als burgers verder te verbeteren. Tegelijk verbreden we bij het 

vernieuwen van de erkenningen de focus naar maatregelen voor afvalpreventie en ecodesign.” 

 Die erkenningen zijn al gebeurd. Moet dit niet geüpdated worden en beschreven worden wat 

die maatregelen zijn? 

Acties gericht op hoogwaardige recyclage 

 

Pagina 34 

https://www.mo.be/reportage/het-lek-van-de-plasticindustrie-bergen-korrels-op-het-strand


De paragrafen over “Wat wettelijke instrumenten betreft, moet o.a. de mogelijkheid voor verdere 

stort- of verbrandingsverboden voor deze stromen onderzocht worden,” en verder hier staan louter 

als beschrijving.  

 Dit zou moeten vertaald worden in een concrete actie, zodat dit nadien kan opgevolgd 

worden. Als er geen actie aan verbonden is, dan blijft onduidelijk wat ermee zal aangevangen 

wordt. 

 

Actie 18 

Hier past een beschrijving van de recente aanpassingen aan de Basel Conventie  

 Zoals bv. beschreven in dit document. Dit artikel beschrijft de consequenties wat beknopter. 

 

 We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. We moeten naar een verbod op export 

van plastic afval buiten Europa zolang niet kan gegarandeerd worden dat het elders zal 

gerecycleerd worden naar Europese normen. 

 

 Dit zou geen nadelen (bureaucratie) opleveren voor de plasticrecyclers binnen Europa, 

waar transport wel makkelijk moet kunnen plaatsvinden. 

 

Actie 20 

Dit gaat over de besteding van de middelen van de Vlaamse Milieuholding 

 Blok tekst kan best gesplitst worden voor een betere leesbaarheid (zie opmerking structuur). 

 

 Het zou nuttig zijn om te weten wat er reeds is geïnvesteerd en wat er nog mogelijk is (van 

de 30 miljoen euro die aanvankelijk beschikbaar was). 

 

 Boven de actie staat een lap tekst over chemische recyclage. Er staat dat “voor een 

beleidsvorming is het belangrijk een goed zicht te hebben op de beschikbare technieken, en 

op de voor- en nadelen van elke vorm van recyclage.” Er is echter verder geen actie aan 

gekoppeld om er een goed zicht op te hebben. Dat zou best gebeuren, aangezien actie 20 

stelt dat “Zowel innovatieve sorteer- en recyclagetechnieken komen in aanmerking [voor het 

investeringsprogramma], evenals chemische recyclage.” 

 

Actie 21 

 Er moet een sterkere integratie komen met de chemiesector en de recyclagesector in 

Antwerpen (en Vlaanderen, België en zelfs de regio errond). We hebben conversie nodig van 

op fossiel gebaseerde installaties naar recyclage/hergebruik en alternatieve feedstock.  

 

 Zoals in de inleiding van dit document is aangegeven moet in dit actieplan moet daarom de 

link gemaakt worden met het Vlaams industrieel transitiekader voor een koolstofarme 

economie (momenteel nog onbestaand). Dat kan hier naar verwezen worden (naast een 

aparte actie zoals in de algemene opmerkingen in dit document is gesuggereerd). 

 

http://wiki.ban.org/images/3/3e/Norwegian_Implications.pdf
https://www.ban.org/news/2019/5/10/basel-convention-agrees-to-control-plastic-waste-trade


4.3.1 Stimuleren van de vraag naar kunststofrecyclaten 

Actie 24 

 Wat zijn de engagementen van FostPlus en Valipac? Dit zou best vermeld worden in de 

beschrijving (of een referentie naar de pagina en het document). 

 

Actie 25 

 Tot welke concrete zaken heeft Essenscia zich geëngageerd. Hoe wordt dit opgevolgd? Wat 

zijn de doelstellingen? 

 

 Waar komen de actoren elkaar tegen? In Actie 22, 24 en 25 staan verschillende actoren apart 

vermeld. Is er een overlegplatform voorzien om een en ander af te stemmen? 

 

4.4. Inzetten op kennis- en data- vergaring 

Actie 31 

 De zin “we evalueren daarbij de cijfers voor Europese rapportage van effectieve recyclage in 

de tijd,” is niet zo duidelijk zonder de context (nl. dat de Europese wetgeving de 

recyclagemethodiek heeft aangepast). Misschien best verhelderen in de beschrijving. 

 

 En ook: er zullen richtlijnen moeten uitgewerkt worden voor een correcte berekening van de 

recyclagepercentages. Dat zou deel van de actie moeten zijn (meer dan evaluatie van het 

Europese systeem), m.a.w. dit kan gerust explicieter geformuleerd worden. 

 

4.5. De voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid 

Actie 32 

 Dit is vaag (behalve het beoordelingskader voor biogebaseerde producten). Is dit vaag omdat 

het nog moet uitgewerkt worden hoe dat zal gebeuren? We vragen meer informatie over 

hoe dit zal plaatsvinden in dit actieplan. 

 

 De tekst is niet helemaal accuraat. De Green Deal loopt af (en zal normaal gezien via een 

Europees project verder gezet worden).  

 

Opmerkingen over de inleiding en beleidscontext 

1. Inleiding 

Pagina 5 

Er wordt gesteld dat plastics “in vele opzichten helpen om onze ecologische voetafdruk te verlagen.”  

 Dat kan kloppen, maar even goed zorgt het gebruik van plastics voor reboundeffecten. 

Aangezien plastics doorgaans een pak goedkoper zijn dan alternatieve materialen, leiden ze 

tot een sterk vermenigvuldigd gebruik van de toepassing, waardoor de absolute impact 



vergroot.  

 

 Het is wellicht correcter om te zeggen: “in sommige gevallen kunnen ze bijdragen tot het 

verlagen van de ecologische voetafdruk.” 

 

Pagina 5  

Er wordt gesteld dat “Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en 

consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten.” 

 Dat klopt, maar ook samenwerking met de milieubeweging zal op de een of andere manier 

onmisbaar zijn. Dat kan toegevoegd worden aan het lijstje. 

 

 Bovendien mogen we de rol van de burger en gebruiker niet vergeten. Inzake minder en 

efficiënt gebruik van plastics zijn ze zelfs onmisbaar. Dat mag in de inleiding zeker vermeld 

worden. 

 

1.1. De uitdagingen van vandaag 

Pagina 5 

Er wordt gesteld: “We kunnen niet langer op hetzelfde elan verder gaan, en we moeten maatregelen 

nemen om ons klimaat en onze grondstoffen te beschermen.” 

 Dat klopt wat betreft het klimaat. Het gaat wel niet louter om bescherming van onze 

grondstoffen, maar ‘het gaat om het herdenken, dematerialiseren en volledig circulair 
maken van de economie en haar grondstofgebruik op mondiale schaal, en dit binnen het 

regeneratievermogen van de ecosystemen waar mensen en dieren afhankelijk van zijn.’  

 

 Waarom bescherming niet het juiste woord is: Fossiele grondstoffen moeten bijvoorbeeld 

niet beschermd worden. Het gebruik en/of de impact ervan zal namelijk uitgefaseerd worden 

om de klimaatuitdaging aan te kunnen. 

 

Pagina 5 

Er wordt gesteld: “Tegen 2030 moeten de broeikasgasemissies met minstens 35% dalen. Kunststoffen 

zullen hierin een belangrijke rol spelen. Met kunststoffen bouwen we immers windmolens om 

hernieuwbare energie op te wekken, […]”  

 Dat klopt, maar relevanter is de klimaattransitie van de petrochemische sector zelf. Die moet 

immers ook haar uitstoot elimineren. Het is daarom logisch om dit te vermelden in de 

paragraaf. 

 

 Concreet: ‘De EU emissies in het ETS systeem moeten met 43% verminderd zijn tegen 2030 

(ten opzichte van 2005), en we verwachten dat de sector ruim voor 2050 klimaatneutraliteit 

bereikt. Ook in haar productieprocessen en de circulaire waardeketen zal de sector een grote 

rol spelen in de komende decennia.’ 



 

Pagina 6 

Er wordt gesteld: “Een verhoogde hoeveelheid kunststofafval is het onvermijdelijk gevolg.” 

 Dat is vrij fatalistisch. Daar kan aan toegevoegd worden: ‘, tenzij men overschakelt op 

alternatieve (herbruikbare en beter recycleeerbare) materialen, of bepaalde noden of 

toepassingen herdenkt (via product-dienstsystemen, retourlogistiek, e.d.), waardoor het 

gebruik van plastics gerationaliseerd wordt, de vraag naar plastic daalt en de trend aldus 

wordt omgebogen.’ 

 

Pagina 6 

Over marien zwerfvuil wordt gezegd: “De cijfers uit diverse rapporten zijn toonaangevend.” 

 Er wordt wellicht bedoeld: tekenend, symptomatisch, treffend of illustratief  

 

Pagina 6 

Er staat: “Volgens UNEP loopt de totale schade voor het mariene milieu jaarlijks wereldwijd op tot 

minstens 8 miljard USD.” 

 De link naar de bron in voetnoot werkt niet (http://cleanseas.org/download-assets).  

 

 Deze paragraaf gaat over de schade op het mariene milieu, maar het is zinvol voor de 

algemene context om ook een bredere blik te werpen op de (geëxternaliseerde) kosten.  

 

 Een goede bron is bv. de publicatie: United Nations Environment Programme. (2014). Valuing 

Plastics: The Business Case for Measuring, Managing and Disclosing Plastic Use in the 

Consumer Goods Industry. Dit gaat enkel over de sector van consumptiegoederen (dus geen 

industriële toepassingen) 

 

 Er wordt naar verwezen in het rapport van de Europese Commissie (A circular economy for 

plastics), dat zegt op pagina 28: “UNEP has estimated that the total natural capital costs of 

plastics in the consumer goods industry are USD 75 billion, 40 % of this located in the food, 

soft drink and non-durable household goods sectors (United Nations Environment 

Programme, 2014).” 

 

 De context zegt niks over de externaliteiten van de petrochemische sector die vandaag nog 

onvoldoende in rekening worden gebracht. Het EC rapport gaat verder op pagina 28: 

“Interestingly, over 75 % of the known and quantifiable impacts associated with plastic use 

were allocated to the upstream portion of the supply chain (raw materials to feedstock). The 

report also highlights the issue of externalising natural capital costs. In fact, if the upstream 

impacts of plastic were paid for in full by businesses, the price of plastics would increase by 

44 % on average (United Nations Environment Programme, 2014). Dit soort informatie is van 

belang in een actieprogramma, en krijgt betrekkelijk weinig aandacht. 

 

http://cleanseas.org/download-assets
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33251cf9-3b0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87705298
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33251cf9-3b0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-87705298


 Als het gaat over de impact op het mariene milieu, geeft deze bron een hogere bedrag aan 

dan de 8 miljard vermeld in het kunststoffenplan. Alweer op pagina 28 van het EC rapport: 

“As for the impacts of plastics on marine ecosystems, UNEP has estimated a total weighted 

natural capital cost of USD 13 billion (United Nations Environment Programme, 2014). 

Accordingly, plastics in the oceans contribute a non-negligible 17 % to the total life-cycle 

impacts, with non-durable household goods, clothing and accessories, and soft drink goods 

contributing most.”  

 

 Specifiek over de verpakkingssector zegt EC op basis van UNEP (pagina 29): “Based on the 

UNEP estimates, plastic packaging contributes USD 40 billion to the total natural costs of 

plastics, outweighing the profits of the packaging industry (United Nations Environment 

Programme, 2014).” Dat is een belangrijk inzicht dat in een contextanalyse niet kan 

ontbreken  

 

Pagina 6 

Over microplastics zegt men: “Verder gaan er occasioneel kunststofpellets verloren in het milieu (bv. 

bij overdracht of transport). Die hoeveelheden zijn eveneens niet te verwaarlozen.” 

 Deze zijn inderdaad niet te verwaarlozen. Volgens het onderzoeksrapport over pellet 

vervuiling van het Britse consultancybureau Eunomia in februari 2018 voor het Directoraat-

Generaal Milieu (DG Environment) van de Europese Commissie (“Investigating options for 

reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but not 

intentionally added in) products”), is de onnauwkeurige behandeling van pellets (ook wel 

nurdles genoemd) in de industrie de tweede grootste bron van microplastics in het milieu, na 

de slijtage van banden.  

 

 In plaats van occasioneel, is het woord ‘consequent’ of ‘voortdurend’ beter van toepassing.  

 

 Voor een illustratie van de situatie in Vlaanderen: ‘Reeds op dit moment is dit een ernstig 

probleem voor natuur en milieu in het Antwerps havengebied. In 2017 werden er naar 

schatting vier ton pellets verwijderd door het Antwerps havenbedrijf, in 2018 waren dat er 

2,5 ton, het equivalent van miljarden pellets. Het gaat hier om een zware onderschatting, 

gelet op de ontelbare pellets die in het havengebied te vinden zijn, zoals onder meer in het 

slik- en schorrengebied de Galgenschoor.’  

 

Pagina 7 

Over recyclage vermeldt het plan: “Op de totale vraag naar kunststoffen worden slechts 6% 

gerecycleerde kunststoffen ingezet.”  

 Wat is de bron? Gaat het hier om Europese cijfers? Dit komt overeen met de berekeningen in 

het rapport van Material Economics rond de industriële klimaattransitie in Europa (zie 

eindnoot 6 op pagina 198 en de grafiek op pagina 102). 

 

https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/investigating-options-for-reducing-releases-in-the-aquatic-environment-of-microplastics-emitted-by-products/
https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/investigating-options-for-reducing-releases-in-the-aquatic-environment-of-microplastics-emitted-by-products/
https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/investigating-options-for-reducing-releases-in-the-aquatic-environment-of-microplastics-emitted-by-products/
https://www.mo.be/reportage/het-lek-van-de-plasticindustrie-bergen-korrels-op-het-strand
https://www.mo.be/reportage/het-lek-van-de-plasticindustrie-bergen-korrels-op-het-strand
https://materialeconomics.com/publications/industrial-transformation-2050


 Het is relevant om de cijfers op Europese schaal (want de plastics sector is Europees en 

internationaal) te schetsen: slechts 4 Mt plastics is afkomstig van gerecycleerd plastic (op een 

totale productie van 68 Mt), ook al wordt jaarlijks 9 Mt naar mechanische recycling gestuurd.  

 

 

 Dit komt door aanzienlijke verliezen in het recyclageproces. RECOVER heeft een illustratie 

van deze recyclageverliezen gemaakt: Voor plastic flessen en flacons bijvoorbeeld is er bij de 

vierde recyclagecyclus nog maar 6,4% van het oorspronkelijke materiaal aanwezig. 

http://download.vvsg.be/default.aspx?DocId=b8174fcd-2ff4-466b-b1a3-2957d9425fad&WebId=250c16e0-6abd-432f-adc2-9562a271e861
http://download.vvsg.be/default.aspx?DocId=b8174fcd-2ff4-466b-b1a3-2957d9425fad&WebId=250c16e0-6abd-432f-adc2-9562a271e861


 

 Bovendien leidt kwaliteitsverlies bij het recycleren (van mixed plastics bijvoorbeeld) tot 

laagwaardiger toepassingen voor deze materialen. Dit is een belangrijke uitdaging die een 

vermelding waard is in de contextanalyse, omdat ze het belang en de rol van preventie en 

hergebruik benadrukken, die immers hoger in de afvalhiërarchie staan. 

 

1.3 Een geïntegreerde ketenaanpak 

Pagina 9 

Dit stuk beschrijft de ketenaanpak. 

 Een zeer goede zaak om dit te vermelden. Zoals in de algemene opmerkingen is aangehaald 

zou dit misschien beter passen bij een onderdeel ‘uitgangspunten en principes’. 

De tekst geeft aan dat “de verantwoordelijkheid ligt nl. niet bij één overheid, één sector, of deel van 

een industrie of bevolking, want alle schakels van de keten zijn met elkaar verbonden.” 

 De verantwoordelijkheid is gedeeld, maar de rollen zijn dat niet. Gelet op de nooit eerder 

geziene (klimaat)transitie waar de sector voor staat is een democratisch en transparant 

beleidskader onmisbaar. De overheid moet haar rol spelen als aanjager voor de ketenaanpak 

en de transitie naar klimaatneutreel en circulair.  

 

 Dit verdient zeker vermelding, want een geïntegreerde ketenaanpak komt niet uit de lucht 

gevallen. Als er geen of onvoldoende marktstimulansen ontstaan (en die zijn op dit moment 

onvoldoende gegarandeerd) zijn impulsen vanuit overheidswege onontbeerlijk.  

 



1.3.2.1 Over welke kunststoffen gaat het? 

Pagina 11 

Textiel wordt binnen de scope van het plan niet behandeld. Er wordt gemeld dat: “Circulaire 

trajecten voor textiel worden immers binnen andere platformen begeleid.” Er worden wel enkele 

voorbeelden gegeven, wellicht niet exhaustief. 

 Nochtans behelst dit plan een hele reeks maatregelen uit bestaande plannen. Het is dus niet 

duidelijk waarom deze niet opgenomen worden, terwijl men dat voor de andere bestaande 

plannen wel heeft gedaan. Als het de bedoeling is om een kader en overzicht te maken van 

het beleid rond plastics, dan zouden deze acties wel degelijk in dit plan kunnen opgenomen 

worden.  

 

 Als dat wel het geval is, dan is een korte verantwoording als dit te ingewikkeld of niet 

mogelijk zou zijn zeer welkom, evenals een verwijzing naar de andere initiatieven. Dit 

versterkt de referentiefunctie van dit actieplan. Het is immers niet vanzelfsprekend om te 

achterhalen wat er reeds ondernomen wordt. 

 

Pagina 13 

“Het buitenland produceert nog kunststoffen ter waarde van 2.822,1 miljoen euro voor onze markt.” 

 De bron wordt niet vermeld (voetnoot is leeg). Misschien nog relevanter te vermelden is het 

aantal plastic afval dat België importeert en exporteert, zie bijvoorbeeld deze presentatie in 

het Vlaamse Parlement, al ontbreken de concrete cijfers van bv. de 5 top importlanden voor 

België. 

 

Pagina 13 

“Omdat bijvoorbeeld bouwproducten vaker Belgische kunststoffen bevatten, kunnen we daar meer 

impact hebben met acties die focussen op ecodesign en efficiënt gebruik van kunststoffen, dan 

bijvoorbeeld voor andere domeinen, zoals o.a. elektrische en elektronische apparaten.” 

 Dat klopt, maar aan deze paragraaf kan toegevoegd worden dat we voor ‘fast-moving 

consumer goods’ en verpakkingen meer impact kunnen hebben door in te zetten op 

preventie en hergebruiksbeleid (denk aan product-dienstsystemen, retourlogistiek, 

sensibilisering enz.).  

 

 Het is niet omdat we minder verpakkingen in België produceren, dat we enkel naar de 

productiezijde moeten kijken. De acties rond (her)gebruik kunnen even impactvol zijn, 

ongeacht de oorsprong van het plastic. 

 

Pagina 14 

Het eerste deel eindigt zonder de visie op innovatie nader toe te lichten. Dit is nochtans belangrijk.  

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1396827


 We kunnen de inzichten volgen die het Nederlands Planbureau heeft uitgewerkt in de 

publicatie Circulair Economie: innovatie meten in de keten. 

 

 De prioriteitsvolgorde die het PBL beschrijft is nuttig als kompas voor het beleid, de acties, de 

ondersteuning (in O&O bijvoorbeeld) enzovoort. De strategieën die zich richten op 

toenemende circulariteit (preventie, hergebruik enzovoort) vereisen immers innovatie op 

andere vlakken (productontwerp, verdienmodel, …) dan het type ‘hoogtechnologische’ 

innovatie dat doorgaans forse financiële investeringen vergt. 

 

 Het beleid dient dus ook sterk in te zetten op deze socio-institutionele innovatie, die 

betrekking heeft op sociale aspecten, businessmodellen, … 

 

 

 

2.2.2 Vlaamse regeerakkoord 

Het document stelt dat: “Conform het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 willen we met dit plan 

toewerken naar een innovatieve kunststofkringloopeconomie.” 

 Vermoedelijk moet deze passage aangepast worden aan het effectieve regeerakkoord, 

wanneer dit er ook al zijn.  

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-circulaire-economie-innovatie-meten-in-de-keten_2249.pdf

