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Slimme snufjes maken
Bonheiden (beetje) veiliger
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#METOO OF #FREETARIQ
Is islamicoon 

Tariq Ramadan 
een verkrachter?

► FOCUS 15-17

Bedrijven 
op de rem  
in plasticplan
PIETER DUMON
EN JEROEN VAN HORENBEEK

De verpakkingsindustrie heeft zelf een plan 
klaar om het gebruik van plastic terug te dringen
en zwerfvuil aan te pakken. Alleen getuigt dat van
een stuitend gebrek aan ambitie.

De strijd tegen plastic staat al langer met stip op de politieke
agenda. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege
(CD&V) stelde vorige maand een plan voor dat de afvalberg
van de gemiddelde Vlaming fors moest inperken. Maar dat
viel niet bij iedereen in de smaak.
Vooral haar idee om voortaan ook sta-
tiegeld in te voeren voor blikjes en
plastic flessen was een ‘no-go’ voor
Open Vld en N-VA. 

In de poging een compromis te vin-
den legde de regering daarom de bal
in het kamp van de bedrijven die die
afvalberg creëren. De supermarkten,
kleinhandelaars en voedingsindustrie
kregen opdracht zelf een aanpak voor
het afval probleem uit te werken. Uit
dat afvalplan, dat De Morgenkon inkij-
ken, blijkt dat de sector liefst niet al te
streng is voor zichzelf. 

Pas in ’22 plasticvrij
Als het van de sector afhangt, verdwij-
nen de plastic zakken aan de kassa
bijvoorbeeld pas eind 2019 uit beeld.
En dat is dan nog alleen wat de super-
markten betreft, voor andere hande-
laars wordt voorgesteld een mini-
mumprijs te hanteren. Ook de
eenmalige plastic tasjes die je nu in
de groente- en fruitafdeling vindt, blijven daar nog wel een
tijdje liggen. Pas in 2022 zouden die vervangen worden door
milieuvriendelijker alternatieven. En dat terwijl een keten
als Delhaize bijvoorbeeld nu al aangaf voluit in te zetten op
herbruikbare tasjes voor die groenten en fruit. 

De discussie rond het statiegeld wordt nadrukkelijk ver-

meden. De sector belooft wel om tegen 2022 maar liefst 95
procent van de drankverpakkingen te zullen inzamelen en
recycleren. Maar in het plan wordt met geen woord gerept
over hoe de bedrijven dat precies willen doen. 

In politieke kringen wordt teleurgesteld op het plan gerea-
geerd. “Niet ambitieus en weinig concreet”, klinkt het bij
regeringsbronnen. “Veel van de maatregelen die de sector
nu voorstelt, lagen bovendien al veel langer vast. Dit plan
levert alleszins geen nieuwe inzichten op die het debat over
het afvalbeleid binnen de regering een versnelling hoger
kunnen doen schakelen.” 

Ook bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is men niet onder
de indruk. “We begrijpen dat de sector
winkeliers wat tijd wil geven om zich voor
te bereiden op zo’n verandering, maar
wachten tot 2022 om plastic fruitzakjes te
verbannen? Dat is wel heel lang. Daar heb
je geen vier jaar voor nodig”, zegt beleids-
medewerker circulaire economie Olivier
Beys. Hij vraagt zich bovendien af hoe de
sector ooit 90 procent van alle drankver-
pakkingen wil inzamelen en recycleren.
“Nu zitten we daar nog een heel eind van-
daan. Uit wat we weten van de buurlanden
kun je zo’n percentage alleen halen met
statiegeld. Volgens ons is dit dus een onmo-
gelijke opdracht.”

Zelfs bij N-VA, de partij die nadrukke-
lijk aandrong op het sectoriële afvalplan,
is men teleurgesteld in de uitkomst. “De
lat mag wat ons betreft een stuk hoger
worden gelegd”, zegt Wilfried Vandaele.
Als de sector er zelf niet in slaagt vol-
doende ambitie te tonen, is het aan de
overheid om in te grijpen, klinkt het bij
N-VA. “Dan moeten we als Vlaamse rege-
ring bepaalde eisen opleggen.” Maar of

dat dan met of zonder statiegeld moet, daar wil Vandaele
geen uitspraken over doen. “Dat moeten wij als overheid
niet beslissen. We kunnen wel eisen dat een bepaald per-
centage van de drankverpakkingen wordt opgehaald, maar
hoe de sector dat het best organiseert moeten ze zelf kun-
nen bepalen.” 

Politiek teleurgesteld over aanpak verpakkingssector

‘De lat mag wat ons
betreft een stuk
hoger worden

gelegd’
WILFRIED VANDAELE (N-VA)

VolksVerTegenwoorDiger
en DeelsTAATsenATor

Remi De Roeck (20),
muziekproducer

Steeds meer
aso’ers
haken af
een stijgend aantal jongeren
verlaat de schoolbanken
met enkel een aso-diploma
op zak. Het fenomeen
 verontrust de VDAB, die het
rapport over de school -
verlaters jaarlijks opstelt.
Vooral dat zo veel jongeren
uit wetenschappelijke
 richtingen niet voort -
studeren, is op lange termijn
 problematisch: de arbeids-
markt heeft nood aan
hoogopgeleide technische
profielen. een van de rede-
nen voor de grote uitval is
ironisch genoeg dat de
arbeidsmarkt het goed doet.
Zijn er veel vacatures, dan
brengt dat jongeren in 
verleiding. een andere
reden is dat heel wat van die
schoolverlaters ondoor-
dachte studiekeuzes maken.
(JVH)
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IN DE VOETBALPRENTJESFABRIEK
Panini weet 
wat jongens 
(en mannen) 
willen
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‘Latijn vond ik 
heel interessant, 
maar een extra opleiding
lijkt voorlopig 
overbodig’
► 8


