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Landbouwfolies  -  Inzameling

De productie van landbouwfolie is vrij belastend voor het milieu. Daarom is het belangrijk 
dat gebruikte folies correct worden ingezameld, ze zijn immers in veel gevallen perfect te 
recycleren. De landbouwer is wettelijk verplicht om deze folies apart aan te bieden voor 
inzameling. De types die worden aanvaard zijn kuilfolie, wikkelfolie, loopfolie, 
ontsmettingsfolie, tunnelfolie, kunstmestzakken en veevoederzakken. Deze materialen 
moeten door de landbouwer borstelschoon en samengebonden met een reep folie van 
hetzelfde materiaal, aangeboden worden.

Het inleveren van de folies kan gebeuren bij de gemeente of de intercommunale. Ook 
AVEVE heeft een aantal inzamelpunten voor dergelijke folies. Aangezien landbouwfolies 
bedrijfsafval zijn, is een gemeente niet verplicht om de fractie apart in te zamelen.  

1. Hoeveel ton landbouwfolies werd de voorbije vier jaar aangekocht door de 
landbouwers? 

Graag opgedeeld per jaar en per type folie. 

2. Hoeveel ton van deze folies werd naderhand opnieuw ingezameld voor recyclage? 

Graag opgedeeld per jaar, per type folie en zowel procentueel als in absolute cijfers. 

3. Wordt er aan de landbouwers gecommuniceerd dat ze deze folies apart moeten 
aanbieden? Hoe gebeurt dit? 

4. Worden de folies daadwerkelijk borstelschoon en samengebonden aangeleverd? Zo 
neen, heeft dit al problemen met de recyclage veroorzaakt? 

5. Graag een lijst van alle gemeenten/intercommunales die in hun recyclageparken in 
ruimte voorzien voor het apart inzamelen van landbouwfolies. 

6. Kan de minister een overzicht geven van de AVEVE-inzamelpunten voor 
landbouwfolie?

7. Wat gebeurt er met de andere types van folie (bijvoorbeeld noppenfolie of netten)? 
Belanden deze materialen uiteindelijk bij het restafval? 
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1. Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

2. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor landbouwfolies. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt per type. De absolute cijfers vindt u in bijlage 1.

3. Communicatie gebeurt via de landbouworganisaties, gemeenten/intercommunales, de 
OVAM, Aveve en Go4Circle. De info is permanent ter beschikking op de OVAM-website 
en de gemeenten/intercommunales kondigen  periodieke inzamelacties telkens aan via 
hun eigen kanalen.

4. ‘Borstelschoon’ wordt niet altijd even goed gerespecteerd. Dit zorgt voor een toename 
van het gewicht en dus ook voor een toename van de inzamelkosten. Aanwezige resten 
maken de folie niet ongeschikt voor recyclage, maar maakt het recyclageproces wel 
duurder. Hierdoor kunnen recycleurs voorkeur geven aan stromen die minder 
verontreinigd zijn, en dus goedkoper te recycleren zijn. Samengebonden met een reep 
folie geniet de voorkeur, maar ook verpakt in zakken wordt toegestaan. Samenbinden 
met ander materiaal (bijv. touw of spanbanden) levert problemen op bij de recycleur.

5. Het gevraagde overzicht voor 2017 vindt u in bijlage.

6. Er zijn jaarlijks een vijftal verkooppunten die landbouwfolies inzamelen. Een overzicht 
is niet beschikbaar omdat het vaak gaat om eenmalige acties van AVEVE-winkels. 

7. De acceptatiecriteria worden bepaald door de recycleurs van de landbouwfolies. 
Afvalstoffen zoals noppenfolie, netten, touwen,… worden niet aanvaard omdat zij het 
recyclageproces bemoeilijken. Het doel is de productie van een hoogwaardig recyclaat 
waarmee opnieuw folies kunnen worden geproduceerd. Voor noppenfolie en netten geldt 
geen verplichting voor gescheiden inzameling omdat ze moeilijk tot niet recycleerbaar 
zijn. Wanneer ze samen met het restafval worden meegegeven, worden ze verbrand 
met energieterugwinning.

BIJLAGEN

Overzicht 2017


