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Recyclage van luiers en incontinentiemateriaal - Modaliteiten (3)
Ik stelde al enkele vragen over de modaliteiten van de recyclage van luiers en
incontinentiemateriaal in Vlaanderen.
In het antwoord op mijn schriftelijke vraag van 29 oktober 2020 (nr. 145) stelde de
minister onder meer het volgende: “In Nederland is nog geen algemene inzameling van
het luierafval. Luiers worden maar door enkele gemeenten ingezameld. De huidige
verwerkingscapaciteit is maar 7-8 kton (ARN). Voor inzameling wordt gebruikgemaakt van
een brengsysteem naar inzamelpunten en milieuparken. In afwachting van extra
recyclagecapaciteit zijn er wel gemeenten en steden die nu al een aparte inzameling
aanbieden maar dit luierafval gaat voorlopig nog naar verbranding.”
In mijn schriftelijke vraag nr. 497 van 15 januari 2021 vroeg ik of de huidige werking in
de gemeenten in Nederland meegenomen werd in het voorbereidende onderzoek van de
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de impactanalyse ter zake. Daarop antwoordde de
minister dat de OVAM vanaf het begin van het traject, om een duurzame oplossing te
zoeken voor de luierafvalstroom, zowel de Nederlandse overheid als de Italiaanse en
Nederlandse expertise in luierrecyclage betrokken had bij het onderzoek.
Recentelijk las ik dat de stad Mechelen een samenwerking aangaat met Woosh, volgens
hun website onder meer ondersteund door de OVAM, om luiers van kinderdagverblijven te
recycleren. De luierservice van Woosh regelt de levering en ophaling van wegwerpluiers
van kinderdagverblijven en wil nieuwe luierrecyclageprocessen mogelijk maken.
1.

Maakt de samenwerking met Woosh deel uit van het C-Martlife-project van de OVAM?

2.

Wat houdt de ondersteuning van de OVAM aan Woosh net in? Wat staat
daartegenover? Zijn er bepaalde afspraken over de hoeveelheid luiers die dienen te
worden ingezameld/het aantal steden en gemeenten waarin ze aanwezig dienen te
zijn?

3.

Waar en op welke manier worden de ingezamelde luiers verwerkt?

4.

Wat is de schatting van de OVAM van het aandeel van de afgevoerde luiers dat kan
worden gerecycleerd? Wat gebeurt er met de delen luier die niet gerecycleerd kunnen
worden? Werden in dat opzicht bepaalde doelen opgelegd aan Woosh?

5.

Welke projecten worden i.s.m. de OVAM nog uitgerold in dit kader?
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1. Neen, Woosh is een privé-initiatief van het Gentse bedrijf Thingit, in samenwerking met
Ontex. Thingit helpt bedrijven om nieuwe markten te zoeken voor hun bestaande
technologie. Het is hun eigen voorstel om deze combi-dienstverlening van aanbod
nieuwe luiers en terugname van het luierafval, aan te bieden en uit te testen in praktijk.
Zij krijgen geen subsidie of financiële ondersteuning vanuit de overheid of vanuit het
C-Martlife project.
2. De rol van OVAM bestaat enkel uit het verlenen van alle informatie over de
verplichtingen voor inzameling en tijdelijke opslag van de afvalluiers afkomstig van
bedrijven. Het gaat in eerste instantie enkel om de inzameling van luiers van
kinderdagverblijven en mogelijk in een latere fase van woonzorgcentra. De afspraak is
dat zij voldoen aan deze wettelijke verplichtingen en hun ervaringen delen met de
OVAM. Voor OVAM is dit een interessante case in het kader van het voorbereidend
traject voor mogelijke selectieve inzameling van luiers voor recyclage in Vlaanderen.
Woosh zal na 6 maanden het project evalueren. Hun ambitie is om minimaal 25
kinderdagverblijven te bedienen gedurende deze proefperiode.
3. De luiers worden tijdelijk opgeslagen en afgevoerd voor verbranding in Vlaanderen in
de daartoe vergunde verbrandingsinstallatie. Momenteel bestaat er nog geen recyclage
van luiers in Vlaanderen.
4. De resultaten zullen gebruikt worden om de hypotheses bij hun ondernemingsplan te
valideren en bij te sturen waar nodig. De resultaten zullen ook gebruikt worden om
meer partners aan te trekken in binnen-en buitenland, met als uiteindelijk doel de luiers
te recycleren en de materialenkringloop te sluiten.
Het maximaal potentieel afvalluiers dat kan gerecycleerd worden is geschat op 75.000
ton voor Vlaanderen, 132.000 ton voor België. Dit is berekend op basis van de
hoeveelheid luierproducten die op de Belgische markt verkocht wordt.
Er is nog geen recyclage-installatie actief in Vlaanderen. Sinds begin 2021 hebben we
wel de exploitatievoorwaarden voor recyclagebedrijven, gekoppeld aan voorwaarden
waaraan de recyclaten moeten voldoen, uitgewerkt door VITO in opdracht van de
OVAM. De recyclagetechnologieën die aan deze voorwaarden kunnen voldoen, voorzien
geen of weinig reststromen. Woosh doet dus voorlopig nog geen recyclage. Het gaat
enkel over een proefproject om de inzameling en logistiek te evalueren. Er worden dus
geen specifieke recyclagedoelen opgelegd aan Woosh. Met dit proefproject hoopt
Woosh investeerders aan te trekken voor de recyclage van luiers in Vlaanderen.
5. Momenteel zijn er geen andere initiatieven bekend bij de OVAM.

