
OVAM.LINK | Duurzaam materialengebruik

VLAANDEREN ALS INTERNATIONALE AFVALHUB: 
TROEVEN EN VALKUILEN

Vlaanderen heeft meer dan één troef in huis om 
een internationaal knooppunt voor recyclage 
te worden. Dat blijkt uit een studie van VIL, het 
innovatieplatform voor de logistieke sector. Al zijn er 
nog heel wat (logistieke) struikelblokken die we eerst 
moeten wegwerken. 

“VOOR SOMMIGE 
AFVALSTROMEN KUNNEN 
WE DE HELE WERELD 
BEDIENEN”
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Drie jaar geleden startte het Vlaams Instituut voor de 
Logistiek (VIL) met het project Flanders Recycling Hub. 
Steve Sel, projectleider bij VIL: “De Vlaamse logistieke sec-
tor doet het goed dankzij onze gunstige ligging en onze 
goed uitgebouwde zeehavens. Vlaanderen gooit ook hoge 
ogen op het vlak van recyclage. Wereldwijd horen we zelfs 
tot de absolute top.” 

Waarom die twee troeven, een bloeiende afvalsector en 
een sterke logistieke sector, niet met elkaar combineren? 
“Zo kwamen we op het idee van een internationale recy-
clagehub”, vertelt Steve Sel. “Zo’n hub vervult twee func-
ties. Enerzijds is het een aankomstpunt voor internationale 
afvalstromen. Anderzijds vertrekken er ook grondstofstro-
men naar het buitenland.”

Moeizame import

In het kader van zijn studie zette VIL een partnerschap op 
met de OVAM, VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek) en VLAIO (Agentschap Innoveren en Onderne-
men). Samen met 25 Vlaamse bedrijven rolden ze vijf test-
cases uit die de mogelijkheden én de knelpunten van zo’n 
internationaal afvalproject moesten blootleggen.

“De meeste cases toonden potentieel, maar ondertussen 
weten we ook waar het schoentje wringt”, vertelt Steve 

Sel. “De afvalinstroom naar Vlaanderen vormt nog een 
groot obstakel omdat de import vaak moeizaam verloopt.” 
Uit de studie bleek dat er bij internationale rederijen veel 
onduidelijkheid en wantrouwen heerst rond afvaltrans-
port. “Veel rederijen weigeren bijvoorbeeld om gevaarlijke 
afvalstromen te vervoeren, omdat ze denken dat die per 
defi nitie gelijkstaan aan ‘gevarengoed’ (goederen of mate-
rialen die een gevaar kunnen vormen voor gezondheid, 
veiligheid of bezit, red.). Wat niet altijd het geval is. Ook 
voor het transport van gewone afvalstromen bedanken ze 
soms.”

Imagoprobleem

Daar komt nog bij dat de defi nitie van wat (gevaarlijk) 
afval is, verschilt van land tot land. “Eenzelfde afvaltrans-
port kan bijvoorbeeld geweigerd worden op de as tussen 
de landen A en B, maar wel toegelaten worden tussen de 
landen C en D. Die grote verschillen binnen de internati-
onale wetgeving moeten dringend weggewerkt worden.” 

Volgens Steve Sel ondervindt de import niet alleen hinder 
van praktische problemen, maar is het ook een kwestie 
van mentaliteit: “Rederijen hebben nog te weinig voeling 
met de afvalsector. Daardoor kampt afval binnen de mari-
tieme sector met een imagoprobleem.” De Vlaamse afval-
sector zal de communicatie met de rederijen dus moeten 

Bron: Eurostat.

  

 

Vlaanderen als internationale afvalhub: de cijfers
In vergelijking met de buurlanden heeft België vandaag slechts een bescheiden 
aandeel in de invoer en uitvoer van afval voor eindverwerking.
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verbeteren. “Ook de havens kunnen een rol spelen in dat 
proces door rederijen en andere havenbedrijven te infor-
meren en te sensibiliseren.” 

Vlaams kwaliteitsmerk

Mocht Vlaanderen zich kunnen ontwikkelen tot een inter-
nationale afvalhub, zou dat ook onze eigen circulaire eco-
nomie ten goede komen. “Bedrijven die meegaan in het cir-
culaire verhaal zullen de volgende jaren veel sterker staan. 
Het hergebruik van grondstoffen is immers niet alleen 
duurzaam, het is ook economisch interessant. Binnen de 
recyclagehub willen we daarom ook ons eigen afval tot 
nieuwe grondstoffen verwerken. Die ‘lokale’ grondstoffen 
kunnen een stimulans vormen voor industriële bedrijven 
om zich in Vlaanderen te vestigen en niet naar het buiten-
land te verhuizen.” 

Op termijn is het de bedoeling om een Vlaams kwali-
teitsmerk voor recyclage uit te bouwen, dat bedrijven in 
het binnen- en het buitenland charmeert. “We hebben in 
Vlaanderen zoveel kennis rond materiaalbeheer en recy-
clage in huis. Veel Vlaamse bedrijven bieden vandaag al 
afvaloplossingen aan die bijna nergens op de wereldmarkt 
te vinden zijn. Die knowhow verzilveren op de buiten-
landse markt, ook dat willen we met een internationale 
afvalhub realiseren.”

Concreet project

Een van de cases uit de studie van VIL kreeg zelfs al een 
concreet vervolg. “Het proefproject met Vanheede Environ-
mental Logistics (zie kader hiernaast) is opgepikt door 
onze collega’s van Multimodaal Vlaanderen, dat bedrijven 
de juiste mobiliteitskeuzes helpt te maken”, vertelt Steve 
Sel. “Zij nodigden verschillende concurrerende afvalbedrij-
ven en afvalverwerkers uit voor een rondetafelgesprek. 
Daar hebben ze samen het engagement uitgesproken om 
afvalvervoer via de binnenvaart mogelijk te maken, onder 
meer door voldoende afvalgewicht bijeen te sprokkelen 
om zo’n vervoer winstgevend te maken.”

Steve Sel hoopt dat er nog meer concrete projecten voort-
vloeien uit de studie van VIL. Hij is er in elk geval van over-
tuigd dat Vlaanderen zijn potentieel als internationale hub 
de volgende jaren zal vergroten. “Hoever dat potentieel 
reikt, is voorlopig ko±  edik kijken. Voor bepaalde afvalstro-
men, zoals edelmetaalhoudend afval, zal Vlaanderen de 
hele wereld kunnen bedienen. Voor andere stromen lijkt 
het me waarschijnlijker dat onze actieradius zich tot de 
ons omringende landen zal beperken.”

Afvalstromen met potentieel

PLASTIC
• België: tiende grootste

exporteur van plasticafval ter
wereld

• Export van plasticafval uit
Vlaanderen: 130 miljoen dollar

• In 2013 ging 57 procent van de
uitvoer van plastics naar China en
Hongkong

• In 2013 werd er 264 000 ton
plasticafval vanuit België naar
China en Hongkong afgevoerd

PAPIER EN KARTON
• Omvangrijke hoeveelheden

oud papier en karton worden
uitgevoerd, vooral naar Nederland
en China.

• Handelswaarde van de uitvoer naar
China: 113 miljoen euro

GEVAARLIJK AFVAL
• Sinds 2007 voert België meer

gevaarlijk afval uit dan in

• 97 procent van de uitvoer
van gevaarlijk afval gaat naar
Nederland, Duitsland en Frankrijk.
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DE VIJF CASES
uit het VIL-onderzoek 

Pallets uit gerecycleerd afval

De bedrijvengroep Sureca (Sustainable Reusable Carriers) onderzocht of het 
mogelijk is om pallets uit gerecycleerd afval te maken, als een duurzaam alter-
natief voor pallets van hout en plastic.

Maritieme import van edelmetaalhoudend afval

Vlaamse bedrijven zoals Umicore zijn gespecialiseerd in de verwerking van edel-
metaalhoudend afval. In deze case werden de verschillende struikelblokken (bv. 
commercieel en operationeel) voor de import van zo’n afvalstroom geanaly-
seerd. 

Brandstof uit afval vermarkten

Brandstof uit afval kent vandaag slechts een beperkte afzetmarkt. Met het oog 
op een optimale valorisatie gingen de OVAM en de industriële sector na of SRF 
(Solid Recovered Fuel) ingezet kan worden als vervangingsbrandstof bij indus-
triële bedrijven. 

Meer metaalschroot uit afgedankte voertuigen

Vlaanderen beschikt over een performant recyclagenetwerk voor metaal-
schroot. Maar het aantal afgedankte voertuigen dat aangeboden wordt voor 
ontmanteling zit in een dalende lijn. De betrokken partijen onderzochten hoe 
ze het tij kunnen keren.

Afvaltransport via de binnenvaart

Vanheede Environmental Logistics zette samen met Blue Line Logistics een bin-
nenvaartschip met afvalcontainers in van Laakdal over Antwerpen naar Izegem, 
en omgekeerd. Op termijn kan dit project rendabel zijn en ook als blauwdruk 
dienen voor soortgelijk afvaltransport via de binnenvaart. Dat zou jaarlijks  
77 700 vrachtwagenritten over de Antwerpse ring kunnen uitsparen.
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