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Bedrijven
raken
restafval
niet kwijt

‘Bestuur heeft proble
BELEGGEN P24

Vestager beboet alweer Ame

OVAM roept noodtoestand uit en
staat opnieuw export van afval toe
MARC DE ROO

Vlaanderen kampt sinds het voorjaar met een teveel aan restafval. De
afgelopen maanden raken steeds
meer bedrijven en inzamelaars niet
meer van hun afval af bij gebrek aan
verbrandingscapaciteit.
Het tekort is te wijten aan een
samenloop van omstandigheden,
zegt Jan Verheyen, de woordvoerder
van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM), die vraag en
aanbod in evenwicht moet houden.
‘Sommige verbrandingsovens zijn
in onderhoud of staan al een tijdje
stil en Wallonië heeft een stortverbod uitgevaardigd. De economische groei leidt ook tot meer
afval. We werden in het verleden al
geconfronteerd met tekorten, maar
dit is uitzonderlijk.’
Verheyen raamt het tekort aan
verbrandingscapaciteit op jaarbasis
op 150.000 ton. De totale capaciteit
van de twaalf Vlaamse verbrandingsovens voor huishoudelijk afval
en gelijkaardig bedrijfsafval schommelt rond 2 miljoen ton.
Om te vermijden dat bedrijven
gaan sluikstorten of illegaal gaan
exporteren heeft OVAM een noodplan opgesteld. Afval kan tijdelijk
gestockeerd worden in afwachting
van de heropstart van de verbrandingsinstallaties. Dat kan op de
Antwerpse stortplaats de Hooge
Maey, al zou de beschikbare opslagcapaciteit daar grotendeels zijn ingevuld.
OVAM staat ook opnieuw export
toe. Normaal moet afval voldoende
‘uitgesorteerd’ worden vooraleer
een bedrijf toestemming krijgt voor
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MARKTEN

export. Nu kan dat zonder uitsortering. OVAM kende al tijdelijke
exportvergunningen toe voor
20.000 à 30.000 ton afval bestemd
voor Nederland en Duitsland.
Er komt ook een tijdelijke maatregel waarbij afval dat normaal
wordt verbrand kan worden gestort.
Ook dat gaat om ‘enkele tienduizenden tonnen’, zegt Verheyen.
De vragen naar extra verwerkingscapaciteit vielen volgens
Verheyen in het begin van de vakantie even stil, maar in september
verwacht hij een nieuwe boost. ‘Het
is nog geen structureel probleem’,
benadrukt hij. Volgend jaar komt in
Limburg 100.000 ton extra afvalverwerkingscapaciteit bij.

Sommige verbrandingsovens staan
al een tijdje stil en
Wallonië heeft
een stortverbod
uitgevaardigd.
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‘Technologie dient ons en niet omgekeerd.’ Met die
woorden pakte Europees commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager alweer een Amerikaans
techbedrijf bij de lurven. Google krijgt, voor het tweede jaar op rij, een recordboete voor misbruik van zijn
dominante positie. Boven op de boete van 4,34 miljard
euro moet Google binnen 90 dagen de contractuele
beperkingen voor mobiele operatoren en fabrikanten
van gsm’s en tablets opheffen. Doet het dat niet, dan
tikt het monsterbedrag dagelijks stevig aan.
Europa vindt dat Google zijn dominante marktpositie ‘betonneert’. ‘Marktdominantie is op zich geen pro-

WOORDVOERDER OVAM
JAN VERHEYEN

Sinds juni moeten bedrijven hun
kunststoffen selectiever inzamelen.
Dat moet het restafval van bedrijven
tegen 2020 met 15 procent verminderen en 150.000 ton minder restafval opleveren. Daardoor zou het
tekort aan verwerkingscapaciteit
dalen.

BASF investeert 25 mil
in 3D-printbedrijf Mat
TOM MICHIELSEN

Materialise, het Leuvense 3D-printingbedrijf, gaat een verregaande
alliantie aan met de Duitse chemiereus BASF. Die koopt ook voor

BASF heeft expertise
in materialen, in
Leuven hebben we
de softwarekennis.
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Politiek & Economie

Bij een enorme brand in de stad Zgierz in Centraal-Polen ging in mei 50.000 ton afval in rook op, nadat de vergunning van het stort vervallen was. © ISOPIX

EkkE OvErBEEk,
ONZE CORRESPONDENT IN POLEN

W

at is ‘recycling op
zijn Pools’? Antwoord: de vuilnisbelt in brand steken.
Die grap werd onlangs opnieuw realiteit. Dit keer was het raak bij het dorp
Studzianki in Noord-Oost-Polen, waar enkele honderden tonnen vuilnis in zwarte
rook opgingen. Een relatief kleine brand,
maar wel op de rand van een natuurgebied.
Sinds begin dit jaar zijn naar schatting
70 stortplaatsen in Polen afgebrand. Niemand weet het precieze aantal. Duidelijk is
wel dat het er meer zijn dan de afgelopen
jaren. Het afval is vooral afkomstig uit
West-Europa. Daar is de nood hoog. De Europese Unie produceert jaarlijks ongeveer
50 miljoen ton oud papier en plasticafval.
Tot voor kort verdween 10 miljoen ton
daarvan naar China. Maar dat land sloot
begin dit jaar zijn grenzen voor veel soorten afval, waaronder plastic en oud papier.
Het probleem van Europa wordt steeds nijpender, want voor het einde van dit jaar
gaat de Chinese grens ook op slot voor ander afval: geperste autowrakken, chemicaliën, elektronica. Dus zoekt de markt het
laagste punt en dat is in veel gevallen Polen.

Recyclagepunt
‘Polen is een land waar je makkelijk van je
afval afkomt’, zegt Piotr Skubala. Hij is
hoogleraar milieukunde aan de universiteit van Silezië. Het Chinese verhaal is volgens hem slechts een halve waarheid. ‘Het
probleem bestaat al veel langer.’ Uit heel
Europa wordt afval in Polen gedumpt, gewoon omdat het kan.
Skubala legt uit hoe dat in zijn werk
gaat. ‘Zo’n ondernemer opent geen stortplaats, maar een zogenaamd recyclagepunt. Dat is het makkelijkst, want daar zijn

Europees afval
eindigt in Pools vuur
Vlaanderen kan zijn eigen afval niet meer verwerken
en gaat weer meer afval uitvoeren. Veel Europese afvalstromen eindigen op illegale stortplaatsen in Polen.

400.000
West-Europa voert jaarlijks legaal
400.000 ton afval naar Polen uit. Ook de
zwarte afvalmarkt ﬂoreert.

nauwelijks vergunningen voor nodig. Hij
zegt vervolgens dat hij het afval recyclet,
maar er is niemand die dat controleert. Zo
kan hij jaren doorgaan. Op een gegeven
moment heeft hij ‘pech’ en brandt de zaak
af. Dan is hij van dat afval af.’
Geen mens gelooft dat de branden
spontaan ontstaan, zoals de eigenaars van
de storten beweren. In Zgierz in CentraalPolen liep in april de vergunning van een
stort af. Prompt brak er brand uit. De
grootste tot nu toe. Voor de eigenaars is
dat pure winst. Per ton opgeslagen afval
ontvangen ze ongeveer 75 euro. In Zgierz

ging 50.000 ton de lucht in. Een simpel rekensommetje leert dat iemand daar dankzij de brand ruim 3,5 miljoen euro rijker is
geworden. Dan heb je het alleen over huisvuil, plastic, papier en dergelijke. Voor chemisch afval liggen de prijzen veel hoger.
Het is een koud kunstje om illegaal ingevoerd gif te bedekken met legaal afval.
Polen is zo aantrekkelijk, omdat het
toezicht zo lek is als een mandje. ‘De overheidsdiensten zijn radeloos’, meent Skubala. Controles moeten een week van tevoren
worden aangekondigd. Boetes voor illegaal afval bedragen meestal een paar honderd euro. En als de boel afbrandt, wordt
niet het bedrijf vervolgd, maar alleen de
doorgaans onvindbare dader. ‘Zo gaat
straffeloos de hele tafel van Mendelejev de
lucht in’, constateert de wetenschapper.
Hij kreeg het officiële rapport onder ogen
na een brand in Siemianowice, niet ver van
zijn woonplaats. ‘Er werd alleen geconstateerd dat er veel CO2 was vrijgekomen.’
Katarzyna Budnik kan zich dat vuur nog
heel goed herinneren. ‘Laat dat alsjeblieft
niet zijn wat ik denk dat het is’, dacht ze

De hele tafel van
Mendelejev gaat
hier straﬀeloos
de lucht in.
Hoogleraar milieukunde,
universiteit van Silezië
Piotr Skubala
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