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Wordt de lage olieprijs het nekschot voor de 

plastic recyclage? 

Goedkope olie kan op korte termijn goed zijn voor consumenten, maar is een ramp voor plastic 
recyclage. 

Door prof. Steven De Meester en prof. Kim Ragaert, experts in plasticrecyclage 

aan de Universiteit Gent, en Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzaam 

materialenbeheer bij VITO, in naam van het onderzoeksplatform CAPTURE. 

De lage olieprijzen lijken momenteel vooral goed nieuws. Maar als je ze door een duurzame 

bril bekijkt, moeten we er wel enkele belangrijke bedenkingen bij maken. Ten eerste zorgen de 

lage prijzen in theorie voor lagere kosten voor gezinnen en bedrijven: mooi! Maar zolang de 

economie stilligt, is dat weinig waard: ze kunnen er nu toch geen gebruik van maken. Ten 

tweede hypothekeren de lage olieprijzen de inspanningen om bij de heropstart van de economie 

de focus te leggen op duurzaamheid. Een van de sectoren waar de lage olieprijs een nefaste 

invloed op heeft, is die van de plasticrecyclage. Die sector wordt in België door enkele 

enthousiaste pioniers getrokken. Er is nog veel werk in deze sector om tot een volledig 

circulaire economie voor plastics te komen. Dus wat als de bedrijven actief in die sector door 

de huidige crisis ten onder gaan? Meer van ons plastic afval afvoeren naar Turkije of Maleisië? 

En als die het niet meer aanvaarden, dan maar op eigen bodem verbranden? Het zou een grote 

stap terug betekenen in onze ontwikkeling naar een duurzame samenleving.  

https://www.linkedin.com/in/steven-de-meester-6b297320/
https://www.linkedin.com/in/kim-ragaert-b54560a/
https://www.linkedin.com/in/karl-vrancken-34b1079/
https://www.linkedin.com/company/captureresources/


 

Circulaire economie is een terechte prioriteit voor Vlaanderen. Het hergebruik van 

grondstoffen is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk, maar zal ook een 

belangrijk onderdeel van economische competitiviteit worden. Daarom dringen wij er bij onze 

beleidsmakers op aan om deze crisis met beide handen te grijpen: maak de juiste keuzes, want 

die zullen de komende decennia onze economie tekenen. 

Als we in de toekomst naar een echt circulaire economie willen, hebben we een sterke en 

competitieve (plastic)recyclage-industrie nodig met infrastructuur, ervaring en kennis ter 

zake. Dergelijke bedrijven, vaak uitgegroeide KMO’s en kleine start-ups, bestaan wel 

degelijk. Zij zwemmen al jaren tegen de stroom in om niet enkel te praten over recyclage, maar 

het ook waar te maken. In volle coronacrisis draaien veel van deze bedrijven verlies. Afval 

blijft komen, maar niemand produceert. Weinigen kopen het gerecycleerde plastic. Zo dreigen 

we deze pioniers van rationeel grondstoffengebruik te verliezen. En dat zou ons jaren 

achteruit plaatsen op het gebied van recyclage. 

Voor veel bedrijven is het de prijs die de doorslag geeft, niet de milieuwinst. 

De reden is simpel. Plastic wordt geproduceerd in pellets, kleine plastic bolletjes die 

je kan omsmelten in nagenoeg elke soort product. Die bolletjes worden traditioneel gemaakt 

van olie, maar je kan ze ook maken van afgedankte plastics, via recyclage. Als de prijs van olie 

zakt, zakt de grondstofprijs van de nieuwe plastic op basis van olie ook. De prijs van recycleren 

blijft echter hoog en is eerder afhankelijk van de kosten voor inzameling, 

sortering en verwerking tot pellets. In tijden van goedkope olie is gerecycleerd plastic dus 

duurder dan nieuw plastic. Deze trend is al een tijdje aan de gang, maar sedert de corona-crisis 

zien we dat het prijsverschil tussen virgin en R-PET schrikwekkend snel vergroot (grafiek door 

Matt Tudball, ICIS). En voor veel bedrijven is het de prijs die de doorslag geeft, en niet de 

milieuwinst. Goedkope olie kan dus op korte termijn goed zijn voor consumenten, 

maar het is een ramp voor recyclage. 



 

Sommige recyclagebedrijven hebben mogelijks nog enkele langlopende contracten, of 

behandelen verschillende afvalstromen, zoals ook glas en papier. Die zullen het iets langer 

kunnen uithouden, maar als de olieprijs en prijs van nieuw plastic nog enkele maanden of zelfs 

1-2 jaar laag blijft, zullen ook deze 1 voor 1 de plastic recyclage activiteiten moeten opdoeken. 

Broodnodige investeringen in de circulaire economie zullen uit blijven, iets wat we ons nu niet 

kunnen permitteren. 

Laat het duidelijk zijn. Plastic is een (te?) goedkope grondstof, en plastic recyclage 

is tot vandaag nooit een vetpot geweest, ook al is de meerwaarde van recyclage voor het 

klimaat en de circulaire economie al meermaals bewezen. Nu is er dringende actie nodig om 

deze sector erdoor te helpen en onze afhankelijkheid van ruwe olie te verminderen. Niet olie, 

maar de opgebouwde hoeveelheid plastics in onze maatschappij moeten de grondstof vormen 

voor nieuwe plastics.  

Wij stellen enkele concrete ingrepen voor. Zorg er voor dat de competitie tussen fossiel plastic 

en gerecycleerd plastic stopt. Enkel zo kan een stabiele afzetmarkt voor recyclage aan een 

degelijke prijs ontstaan. Voer de (Europese) doelstellingen rond gerecycleerd plastic in 

nieuwe producten versneld in. Geef steun aan de activiteiten rond plastic recyclage, of stel een 

bodemprijs in voor nieuw plastic op basis van olie. Bied kosteloze leningen aan bij de 

herlancering van de economie.  

Als we grote lanceringsplannen maken voor de economie, moeten we een belangrijke plaats 

voorbehouden aan het hergebruik van grondstoffen. En laat ons er dan ook voor zorgen dat we 

tegen dan nog actieve recyclagebedrijven hebben om die plannen uit te voeren. 



Over CAPTURE 

 

CAPTURE, het centre for advanced process technology for urban resource recovery, ziet de 

transitie naar een circulaire economie waarin producten en materialen hun hoogst mogelijke 

waarde behouden als een opportuniteit. De organisatie stelt een geïntegreerde aanpak als doel, 

zowel op vlak van betrokken stakeholders als van kennis, expertise en infrastructuur. En dat 

binnen drie pijlers: plastics, water en CO2. Drie kernpartners bundelen hiertoe hun krachten: 

Universiteit Gent, VITO en Universiteit Antwerpen.  
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