
2 | 2 maart 2018

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051)26 08 20 | fax (051)24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. (015)45 12 28 | Fax (015)45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
T (051)26 08 30 | fax (051)24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051)26 08 29 | fax (051)24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051) 26 08 20 | fax (051) 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Iedereen kent de problematiek met zwerfvuil dat op velden en weiden en in ruwvoeder terecht komt. Iedereen 
erkent al geruime tijd dat écht iets moet veranderen. De mentaliteit van de mensen in de eerste plaats, maar 
sensibiliseringscampagnes halen te weinig uit. Overal te lande worden opruimacties georganiseerd. Dikwijls 
van steden en gemeenten met gemeentepersoneel, vaak worden de opruimacties op poten gezet door vrij-
willigers, met wisselend resultaat. Straks zijn wij ook zelf weer uren druk aan het opruimen langs wegen en 
wandelpaden. Ieder blikje of flesje dat opgeraapt wordt voorkomt immers veel miserie binnen de veestapel en 
bij geoogste producten die richting voederkuil of voedingsindustrie gaan. Jaar in, jaar uit stelt zich hetzelfde 
probleem en het wordt er niet beter op, integendeel. Kortom, het blijft werkelijk dweilen met de kraan open! 
Nadat we een oproep deden om de problemen op de veebedrijven te melden via een enquête die opgezet 

werd vanuit de Universiteit Wageningen voor RecyclingNetwork, werd duidelijk hoe groot het probleem werkelijk is. Onze overheid 
baseerde zich tot vandaag op de gemaakte kosten voor opruiming en verwerking van het zwerfvuil om het beleid uit te tekenen, maar 
had geen zicht op de zogenaamde “verborgen kosten” bij landbouwers. De representativiteit van de uitgevoerde enquête en de eruit 
voorvloeiende cijfers liegen er niet om: de schade in de veehouderij loopt op tot zes miljoen euro op jaarbasis! Enkele cijfers uit de studie 
van Wageningen wil ik u in ieder geval niet onthouden: voor een gemiddelde veehouder gaat het om een geschatte gemiddelde jaarlijkse 
factuur van tussen de 482 en 728 euro in Vlaanderen. Voor een sector die reeds met financiële uitdagingen wordt geconfronteerd, is dit 
een ernstige kostenpost door externe factoren waar wij geen vat op hebben. 

Vorig jaar startte het ABS met een eigen sensibiliseringscampagne “in onze muil geen zwerfvuil”, gevolgd door de Mooimakers-cam-
pagne met de duizenden wegbermbordjes “ik hou het hier proper, jij toch ook?”. Maar we stellen vast dat die campagnes tijdelijk hun 
effect hebben, na verloop van tijd ziet de voorbijkomende burger het bord niet meer staan en vervalt hij in zijn oude gewoonte en gooit 
hij zijn afval achteloos weg. Binnen de agro-voedingsketen, tot en met retail, werd eind oktober 2015 uitvoerig over de zwerfvuilproble-
matiek en de mogelijke invoering van statiegeld op blik en plastiek gediscussieerd. Toen naar aanleiding van het Vlaamse regeerak-
koord 2014-2019, waarin de Vlaamse Regering aangeeft de wil te hebben om zwerfvuil aan te pakken en de invoering van statiegeld wil 
onderzoeken. De voedingsbedrijven, grootgebruikers van verpakkingsmateriaal zoals blik en plastiek, en retail, die lege verpakkingen 
zou moeten inzamelen stonden en staan nog steeds op de rem om over te gaan tot de actie, zijnde de invoering van statiegeld. In te-
genstelling tot de inzameling van glazen verpakkingen, zien zij de recuperatie van andere verpakking niet haalbaar. De kosten wegen 
blijkbaar niet op tegen de baten. Terwijl die er wel degelijk zijn voor het milieu via het sluiten van een kringloop, voor onze dieren, voor 
de maatschappij en voor de overheden!

Minister Schauvliege, bevoegd voor zowel leefmilieu als landbouw, is voorstander van een snelle aanpak en zou graag statiegeld invoe-
ren. Dat is, ook wat ons betreft, de logica zelve, gezien de enorme maatschappelijke kost die vasthangt aan zwerfvuil, nog extra in de 
verf gezet met de aantoonbare schade in de landbouwsector en het ermee gepaard gaande dierenleed. Onze steun heeft de minister 
al zeker, nu nog de rest van de regering over de brug krijgen… 

ABS sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie, met als bedoeling de druk te helpen opvoeren vanop het terrein. 

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recyclage van waardevolle materialen. 
Daarom moet in Vlaanderen statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd. 
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