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Af-val is in!

De Vlaamse consument krijgt de laatste

maanden allerlei campagnes ‘op zich afge-

schoten’ over zwerfvuil, over afvalarm winke-

len, over overbodig verpakkingsafval. Ze gaan

uit van OVAM, de Openbare Vlaamse

Afvalstoffen Maatschappij, en willen de

Vlaming informeren en sensibiliseren over

‘huishoudelijk afval’.

We zijn er ons misschien onvoldoende bewust

van, maar er zijn terzake nog steeds heel wat

problemen. Ondanks alle goeds dat de huidi-

ge regering ons vandaag probeert te vertel-

len. Want ja, als geen ander in Europa sorteert

de Vlaming zijn afval. En het selectief inza-

melsysteem werkt: 66% van het ingezamelde

huishoudelijk afval gebeurt selectief. Maar

liefst 35% van de Vlaamse gezinnen compos-

teert zijn groenten-, fruit- en tuinafval. Maar,

al te weinig wordt gezegd dat de totale afval-

berg nog steeds stijgt: in 2001 ‘produceerde’

elke Vlaming 565 kg afval: 0,8% of 4,4 kg

meer dan in 2000. Ook al is deze stijging rela-

tief beperkt, ze is er nog steeds. In de jaren

’90 hoorden we dat de toename te maken had

met een betere registratie van het afval. Nu is

deze registratie tot in de puntjes verzorgd en

kan men er zich niet meer achter verstoppen.

Ondanks de veelvuldige kreten van de

Vlaamse regering om de consument aan te

zetten tot voorkoming van huishoudelijk

afval, blijft de trieste vaststelling: het afval is

er en blijft jaar na jaar toenemen.

Het nieuw ontwerp van huishoudelijk afval-

stoffenplan, dat de Vlaamse regering lanceer-

de voor de periode 2003-2007, hamert verder

op voorkoming. De consument wordt, na

jaren selectief inzamelen, aangespoord om te

gaan voorkomen. Er zullen allerlei maatrege-

len komen, van de Vlaamse overheid, van de

gemeenten, van de openbare milieu-instellin-

gen enzovoort, die de burger aanzetten tot

voorkoming. Dit is goed en zelfs toe te jui-

chen, want we hebben nog heel wat werk

voor de boeg.

We mogen echter een aantal zaken niet uit

het oog verliezen. Ten eerste mogen we het

spoor van verder sorteren en selectief inza-

melen van huishoudelijk afval niet veron-

achtzamen. Als we alleen vragen dat de

Vlaming nu een nieuw gedrag aanleert, dan

zal hij het ‘oude’ selecteergedrag vergeten. En

dat blijft hoe dan ook evenzeer nodig, zoniet

dreigen de verbrandingsovens en stortplaat-

sen snel te overstromen.

Ten tweede dient naast de van de consument

gevraagde inspanningen, ook de producent

bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid

die hij/zij heeft. En daar zit precies één van de

grote knooppunten. Er wordt op dit ogenblik

te veel gefocust op de consument, dus aan

het einde van de afvalketen. Het begin van de

keten, diegene die het latere afval aanmaakt,

wordt al te veel ongemoeid gelaten. Dit is een

essentieel punt dat al te weinig op tafel komt.

Ook hieraan moeten de federale en Vlaamse

regering iets doen. Met de huidige politieke

machtsverhoudingen is dit evenwel niet een-

voudig.

En ten slotte, naast huishoudelijk is er nog

ander afval, bijvoorbeeld industrieel. Deze

berg is minstens tien keer zo groot, maar dit

wordt evenmin aangehaald. De industrie

draagt een verpletterende verantwoordelijk-

heid in de totale afvalberg. Deze klok wordt

echter veel te weinig geluid.

Zo gaat het, jammer genoeg, vaak in deze

samenleving: de groten ontspringen de dans,

de kleintjes zijn er de dupe van…

Tom De Saegher (ACW-studiedienst)


