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1 KORTE SAMENVATTING 

Voorliggend document is een samenvatting van een uitgebreidere studie die in de periode 2017-2018 door het 
WTCB voor de OVAM werd uitgevoerd. 
 
Er werd gekozen om enkel een samenvatting van dit werk te publiceren, omwille van 2 redenen: 
 

- Enerzijds is het onderwerp van de studie – hoe kan hoogwaardigheid en circulariteit worden bepaald 
of gemeten – in volle evolutie, in binnen- en buitenland. Verschillende overheids- en privé-instanties 
buigen zich momenteel over deze vragen. De studie is in die zin eerder een momentopname die een 
overzicht geeft van mogelijke manieren om een beoordeling te doen. Het voorgestelde kader is eerder 
een aanzet tot verder werk en overleg, dan dat de voorgestelde methodiek een eindpunt zou zijn. De 
lezer wordt dan ook uitgenodigd om op basis van de aangehaalde punten in deze studie en 
samenvatting mee na te denken en te werken aan een praktisch bruikbaar beoordelingskader. 
 

- Anderzijds is uit de bestudeerde case study’s naar voren gekomen dat ook op een dieperliggend 
niveau, met name het concreet toepassen van de beoordelingsmethodiek, eveneens nog een aantal 
bedenkingen en beperkingen aangaande data, hypothesen, rekenmethodiek, … (vnl. bij gebruik van 
LCA ter bepaling van de milieu-impact) optreden. We willen vermijden dat het publiceren van al te 
uitgebreide en niet gekaderde resultaten een verkeerd beeld ontstaat of een discussie wordt gevoerd 
op basis van verkeerde of interpreteerbare feiten. 

2 CONTEXT & DOELSTELLINGEN 

De OVAM streeft via haar beleid naar “hoogwaardige toepassingen” die de technische eigenschappen van de 
materialen optimaal benutten. Zo wordt de materialenkringloop gesloten en het gebruik van primaire 
delfstoffen gereduceerd. Een voorbeeld hiervan is betongranulaat niet langer in te zetten in 
(onder)funderingen, maar in dezelfde toepassing waaruit ze afkomstig waren, namelijk in betontoepassingen.  
(OVAM, 2018) 
 
Doel van deze studie, uitgevoerd door het WTCB in samenwerking met het OCW, was om een eerste voorstel 
voor een beoordelingskader uit te werken dat toelaat te bepalen welke toepassingen voor bepaalde 
gerecycleerde en secundaire grondstoffen “meer hoogwaardig” zijn dan andere. In tweede instantie zou op 
basis van deze rangschikking beleid gevoerd kunnen worden om de meest preferentiële recyclingroute te 
stimuleren.  Hierbij ligt de focus duidelijk op het gebruik van steenachtige materialen afkomstig van bouw- en 
sloopafval, de zogenaamde “gerecycleerde granulaten”, en op de inzet van secundaire granulaten, vaak 
industriële reststoffen, die ook in de bouw kunnen worden toegepast. 
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3 AANPAK & SCOPE 

3.1 AANPAK 

 
In eerste instantie werd een literatuurstudie uitgevoerd naar de manier waarop zowel binnen de bouwsector 
als meer algemeen invulling wordt gegeven aan het begrip “hoogwaardigheid”. Daarnaast is in overleg met de 
OVAM ook gekeken naar de manier waarop het begrip “circulariteit”, of de mate waarin een recyclage-
toepassing past binnen de circulaire economie, wordt ingevuld. 
 
Doorheen het proces werd met een aantal relevante stakeholders uit de sector een overleg georganiseerd om 
de ideeën, de aanpak en het uitgewerkte beoordelingskader te bespreken. 
 
Uit de opgebouwde kennis en ervaring wordt een eerste voorstel gedistilleerd dat wordt toegelicht en 
geïllustreerd met enkele voorbeelden. 
 
Tot slot worden enkele pistes voor verdere ontwikkeling en implementatie aangegeven. 
 

3.2 SCOPE 

Van “grondstof” tot gerecycleerd granulaat 

Voor de uitwerking van het beoordelingskader wordt gestart vanuit een brede denkoefening, die in se geldt 
voor alle mogelijke vormen van recyclage van verschillende soorten afvalstoffen die opnieuw ‘een grondstof’ 
kunnen worden voor verschillende toepassingen.  
 
Vervolgens wordt toegespitst op een concreet toepassingsgebied, namelijk de grondstoffen in “de 
bouwsector”. Het is belangrijk op te merken dat dit domein wordt gekenmerkt door een aantal specifieke 
elementen: 

- Bouwwerken en toepassingen in de bouw hebben inherent een lange levensduur. Dit betekent dat 
grondstoffen die in een bouwwerk of –product worden gebruikt voor een zeer lange tijd een functie 
vervullen. Dit betekent ook dat het voorspellen wat er na die lange periode zal gebeuren met het 
product, het recyclaat, … zeer moeilijk is. Met andere woorden, door de lange termijn zorgt het 
modelleren van verschillende opeenvolgende levenscycli van bouw-grondstoffen voor veel 
onzekerheid.  De maatschappelijke en economische context kunnen over een periode van 50 jaar sterk 
wijzigen. Ook kunnen technologische oplossingen voor valorisatie en toepassing in die periode sterk 
evolueren: nieuwe oplossingen, nieuwe toepassingsdomeinen, onvoorziene hindernissen of 
neveneffecten, ….  
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Dit neemt niet weg dat er kan worden afgewogen wat de beste optie is voor recyclaat dat vandaag 
vrijkomt. 

- Steenachtig bouw- en sloopafval komt vrij in grote hoeveelheden - in massa en in volume - en de 
materialen hebben vaak een relatief lage intrinsieke economische waarde. Ter vergelijking: 1 ton 
betonpuin kost enkele euro’s, 1 ton aluminium heeft een waarde van om en bij de 800 euro.  
Daarenboven zijn de steenachtige materialen (granulaten, zand in mindere mate) in onze contreien 
(nog) geen schaarse grondstof.  
Daartegenover staat wel dat het gebruik en het verwerken van deze stromen door de omvang ervan 
wel zorgt voor grote impacten (transport, uitstoot, mobiliteit, landgebruik, …). Deze context zorgt 
ervoor dat de recyclagemogelijkheden voor bouw- en sloopafval en vooral de inspanningen die ermee 
gepaard gaan (kosten, technische installaties, …) anders en beperkter zullen zijn dan voor materialen 
en grondstoffen met hogere intrinsieke waarde (bv. goud, aluminium, platinum, …). 

- Gezien de relatief lage waarde en het hoge gewicht (van steenachtige materialen) betreft het zeer 
vaak lokale markten, waarbij een evaluatie eerder op lokale, provinciale of regionale schaal kan 
gebeuren dan op Europese of globale schaal. 

  

Een eerste stap 

Het is belangrijk op te merken dat tijdens het studiewerk werd vastgesteld dat het onderwerp van de studie in 
verschillende landen een onderwerp van discussie en ontwikkeling is. In die zin dient voorliggende studie ook 
worden bekeken als een verkennend onderzoek, een eerste stap richting een duidelijker kader voor de 
‘hoogwaardige’ toepassing van grondstoffen in de bouw, eerder dan een vastliggend kader dat methodiek en 
uitkomsten zal bepalen voor de komende 5 tot 10 jaar. 
 
Aangezien vele soorten afval uit de bouw nu al (meer dan 20 jaar) gerecycleerd worden, in 
toepassingsdomeinen die in elkaars buurt liggen (bv. prefab- vs. stortklaar beton, of funderingen vs. 
onderfunderingen), kan worden verwacht dat de verschillen tussen de verschillende toepassingen eerder klein 
zijn, en dat verder onderzoek (of een verfijning en verbetering van de methodologie) in consensus met de 
betrokken stakeholders) noodzakelijk zal zijn om hier verdere duidelijkheid in te brengen. 
 

4 LITERATUURSTUDIE 

Uit de uitgevoerde literatuurstudie kan in eerste instantie worden besloten dat het begrip ‘hoogwaardige 
recyclage’ leeft. Zowel in Nederland, Duitsland, het VK, België, … lopen er studies en discussies over dit begrip 
en op welke manier het kan ingevuld worden.  
 
Steeds vaker zien we ook dat het begrip ‘circulariteit’, of ‘bijdrage aan de circulaire economie’ toegevoegd 
wordt aan deze discussie, of in parallel aan wat reeds bestaat wordt uitgewerkt. Hierbij is het ook duidelijk dat 
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vooral vanuit beleidsoogpunt naar deze thematiek wordt gekeken, eerder dan vanuit concrete cases en de 
vraag van de markt. 
 
We zitten vandaag de dag wellicht in een overgangsperiode: waar tot op heden vanuit het buikgevoel werd 
gesteld dat ‘gesloten kringlopen’ het summum zijn van hoogwaardige recyclage is men er zich steeds meer van 
bewust dat wanneer verschillende scenario’s worden vergeleken aan de hand van (kwantificeerbare of 
meetbare) indicatoren, dit niet altijd per definitie het geval is. Deze tendens wordt verder versterkt door het 
feit dat instrumenten zoals LCA en analyse van grote hoeveelheden data meer en meer volwassen worden en 
ingeburgerd geraken bij experten en ook steeds meer bij het grote publiek. 
 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat voor de invulling van het begrip ‘hoogwaardige recyclage’ de focus kan 
liggen op een aantal aspecten, die allen kunnen worden gekaderd binnen het bredere begrip duurzame 
ontwikkeling.  

- Het vaakst wordt hoogwaardige toepassing of recyclage bekeken vanuit een milieu-standpunt: worden 
er primaire grondstoffen uitgespaard, wordt verspilling vermeden door afvalstoffen een 2e leven te 
geven, … en dit bij voorkeur zonder een excessieve milieu-impact die gepaard gaat met het 
recyclageproces en de eventuele wijzigingen in het product of het productieproces die de toepassing 
van het recyclaat in een nieuwe toepassing vergt.  
Steeds vaker wordt voor de concrete invulling van deze vergelijking op basis van milieu-impact beroep 
gedaan op LCA of levenscyclusanalyse. Uit de literatuur blijkt dat hiervoor verschillende invalshoeken 
kunnen gebruikt worden en er verschillende keuzes gemaakt worden: Zo wordt in Nederland bv. 
ingezet op “multi-cycle LCA”, waarbij de impact van meerdere productcycli wordt vergeleken. Ook is 
het duidelijk dat de keuze voor bepaalde milieu-indicatoren of wegingsmethoden kan leiden tot een 
andere uitkomst (bv. focus op CO2 of op grondstoffengebruik). Bepaalde methoden worden gebruikt 
om specifieke cases te berekenen, waar andere methodes dan weer een meer generieke, nationale 
analyse beogen, …. Het idee om voorbij de eerste productcyclus (= het tweede leven, na de afval-fase) 
te kijken is in alle geval in de meeste van de insteken aanwezig. (zie illustratie volgende bladzijde) 
 

- Naast de milieuthema’s is er ook aandacht voor de economische dimensie, waarbij vooral naar 
kostprijs en marktwaarde wordt gekeken. Het is echter duidelijk dat deze indicatoren niet de hele 
waarheid aangaande hoogwaardig recycleren reflecteren, gezien de verschillende invloedsfactoren op 
de prijs. Ook meer maatschappelijke en sociale thema’s worden genoemd, echter zonder dat deze in 
detail zijn uitgewerkt. 

 
 
Wat betreft de invulling van het begrip ‘circulariteit’ in verhouding tot het begrip hoogwaardige recyclage, 
wordt eigenlijk vooral op de toepassing gefocust: is die recycleerbaar of omkeerbaar, hoeveel primaire 
materialen worden vervangen, heeft het product of de toepassing een lange levensduur, …. Het beschouwen 
van meerdere cycli is als uitgangspunt genomen bij de analyse van circulariteit, en vormt zo een belangrijke 
link naar het evalueren van hoogwaardige recyclage. 
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Illustratie Multi-Cycle LCA en bepaling van de systeemgrenzen, algemeen, drie recyclingrondes – Bron: (CE 
Delft, 2016) 
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5 EERSTE VOORSTEL TOT BEOORDELINGSKADER 

5.1 AANPAK OP 2 NIVEAUS: KWALITATIEF & KWANTITATIEF 

Uit de literatuurstudie kwamen heel wat mogelijke kenmerken en criteria voor hoogwaardigheid naar boven: 
economische drivers, massastromen, werkgelegenheid, uitgespaarde milieu-impact, …. Om op basis daarvan 
een beoordelingskader uit te werken dat bij voorkeur objectief, meetbaar, praktisch hanteerbaar en 
controleerbaar (handhaafbaar) is, wordt een aanpak in 2 stappen voorgesteld: 
 

(1) In eerste instantie worden een aantal meer algemene criteria op eerder kwalitatieve wijze 
beschouwd. Deze criteria hebben een brede scope: impact op het milieu, technische implicaties, 
economische meerwaarde, maatschappelijke relevantie, … Hierbij kan naast de dimensie 
‘hoogwaardige recyclage’ ook de extra dimensie ‘circulariteit’ worden meegenomen via aparte criteria.  
De bedoeling van deze eerste beoordeling is om tot een indicatieve inschatting te komen. In feite komt 
dit neer op een concrete invulling van wat het begrip ‘hoogwaardige recyclage’ inhoudt voor 
steenachtige materialen. 
 

(2) In tweede instantie wordt een kwantitatieve analyse voorgesteld, op basis van LCA 
(levenscyclusanalyse). In deze beoordeling wordt gefocust op de milieu-impact van de verschillende 
recyclingopties van eenzelfde afvalstof en de gevolgen ervan op het milieu. LCA laat toe deze voor- en 
nadelen in cijfers uit te drukken. Doordat een kwantificatie gebeurt, is een meer precieze vergelijking 
van scenario’s mogelijk, en dus ook een meer onderbouwde rangschikking van opties.  Uiteraard dekt 
een LCA, of de inschatting van de milieu-impact, niet alle aspecten af van wat ‘hoogwaardige 
recyclage’ zou kunnen zijn, maar gezien de OVAM en haar beleid in eerste instantie prioriteit en 
aandacht voor het leefmilieu hebben, is dit een verdedigbare keuze. 
Bij de LCA-aanpak zal aangegeven worden welke verschillende parameters er worden meegenomen en 
hoe deze gekwantificeerd worden en welke wegingsfactoren er worden meegenomen. LCA blijft 
echter wel afhankelijk van zijn systeemgrenzen (keuze van wat wordt meegenomen bij de milieu-
impact van de materialenkringloop en wat niet) en van de keuze van de wegingsfactoren tussen de 
verschillende impactcategorieën (wat deels een arbitraire en ‘politieke’ keuze is). 
 

De uitgewerkte criteria en parameters, kwalitatief en kwantitatief, zouden door de OVAM vanaf heden kunnen 
opgevraagd, bv. wanneer een grondstofverklaring wordt aangevraagd. Dit zou toelaten om het systeem verder 
uit te werken en te verfijnen.  
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5.2 KWALITATIEVE BENADERING: INVULLING VAN HET BEGRIP 
‘HOOGWAARDIGE RECYCLAGE’ 

5.2.1 Verschillende invalshoeken 

5.2.1.1 Economisch: hoge waarde van de grondstof voor een toepassing 
 

(1) Marktwaarde & kostprijs 
Een positieve marktwaarde toont aan dat er vraag is naar de grondstof. In principe drukt de 
marktwaarde ook grotendeels de kostprijs uit, met name de kosten om het recyclaat te produceren. 
De marktwaarde van een gerecycleerde grondstof kan worden vergeleken met de marktwaarde van de 
primaire grondstof die het in een bepaalde toepassing zou vervangen. 

 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. De marktprijs is altijd relatief volatiel en schommelend en afhankelijk van vraag en aanbod. 
b. De marktwaarde en kostprijs worden in de praktijk mee bepaald door andere factoren dan zijn 

intrinsieke kwaliteit of waarde: heffingen, taxen, subsidies, noodzaak van certificatie, …  
c. Voor een aantal gerecycleerde grondstoffen wordt de verkoopprijs mee bepaald door de prijs 

van de primaire “concurrenten”. 
d. Voor gerecycleerde granulaten wordt de kostprijs ook bepaald door de acceptatieprijs die de 

breker kan vragen aan de aannemer om het puin te verwerken. Deze prijs is afhankelijk van de 
verkoopprijs (en dus ook van de prijs van de primaire “concurrenten”) en de behandelingskost. 
Deze behandelingskost zal hoger zijn als het puin een sorteerhandeling moeten ondergaan of 
als de gerecycleerde granulaten een bijkomende opwerking/ behandeling moeten ondergaan 
vooraleer ze ingezet kunnen worden in een meer hoogwaardige toepassing. 

e. De vraag kan worden gesteld of een intensief/duur proces (met dus een hoge kostprijs van het 
granulaat) altijd leidt tot een betere grondstof of toepassing. Zo dient afgewogen te worden in 
welke mate het haalbaar is om een interessantere toepassing te beogen (bv. omdat het een 
zeldzame primaire stof vervangt) als de extra behandelingskosten bij het recyclingproces 
groter zijn dan de te verwachten meerwaarde (afweging kosten extra recyclingstappen vs. 
baten van vervanging). 

f. De vraag kan worden gesteld in welke mate een recyclaat met een negatieve waarde (= “waar 
men geld bij geeft om het te gebruiken”) op zich hoogwaardig kan zijn. Vaak is het alternatief 
voor deze grondstof immers het storten of een “onbetaalbare” of niet-rendabele opwerk-stap.   
 

Besluit: De marktwaarde en kostprijs van een gerecycleerd granulaat zijn criteria die als 
randvoorwaarde of aandachtspunt kunnen worden meegenomen bij de bepaling van de 
hoogwaardigheid van het gebruik van een bepaalde grondstof in een bepaalde toepassing. Het zijn 
echter geen criteria op zich om het gebruik ervan niet als hoogwaardig te beschouwen. De huidige 
prijszetting is afhankelijk van marktfactoren en kunnen veranderen naargelang de omstandigheden.  
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(2) Lokale context – Vlaanderen (macro-effecten) 
Een van de economische criteria voor hoogwaardige recyclage die in beschouwing kan worden 
genomen is de mate waarin het terug aanwenden van de grondstof in kwestie bijdraagt aan bv. 
tewerkstelling en economische meerwaarde in Vlaanderen. 
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. In welke mate worden afvalstoffen van buiten Vlaanderen of België hier gevaloriseerd of 
vinden ze hier een oplossing? In welke mate wordt toegevoegde waarde gecreëerd in en voor 
Vlaanderen of België door het opnieuw toepassen van de grondstof.  

 
Besluit: de meerwaarde voor Vlaanderen kan worden geëvalueerd bij een beoordeling. Het is aan de 
overheid om te bepalen in welke mate hiermee rekening gehouden wordt. 
 

(3) Volume 
Mate waarin een grondstof kan worden toegepast in een nichemarkt of in een volumemarkt.  
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Een nichemarkt heeft mogelijks het voordeel dat een hoge toegevoegde waarde kan worden 
gecreëerd, maar dat slechts voor een klein deel van de afvalstroom een interessante 
toepassing wordt bekomen.  

b. Toepassing in een volumemarkt heeft mogelijks het voordeel dat een veel grotere, zij het 
gespreide, positieve impact wordt bekomen. 
 

Besluit: Het is moeilijk om het ene boven het andere te verkiezen, dit kan dus niet als onderscheidend 
criterium worden gehanteerd. 
 

(4) Materiaalschaarste 
In Nederland werd als indicator voor het meten van circulariteit in de bouw de reductie van het 
gebruik van primaire grondstoffen naar voren geschoven (reductie van 50% tegen 2030).  Dit kan door 
het materiaal zo lang mogelijk in de materialenketen van de bouw te houden door: 
- Het verlengen van de levensduur van (een deel van) het gebouw of het infrastructuurwerk 
- Het hergebruiken van bouwmaterialen en bouwelementen 

 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Er zijn voldoende cijfers nodig om te onderbouwen wanneer er sprake is van schaarste. 
 

Besluit: interessant criterium, op voorwaarde dat schaarste goed gedefinieerd kan worden (bv. hoe 
gaat Vlaamse overheid om met beschikbaarheid in Waalse groeven of op de Europese markt?). 
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5.2.1.2 Technisch: de intrinsieke waarde van het recyclaat en de toepassing 
 

(1) Het sluiten van de kringloop: Re-cycling, Up-Cycling of Down-Cycling? 
In principe is een ‘closed loop’ recycling, waarbij de afvalstof opnieuw wordt ingezet in dezelfde 
toepassing, een meerwaarde ten opzichte van andere recyclagetoepassingen omdat dit impliciet 
betekent dat de grondstof en het ermee geproduceerde product telkens opnieuw gebruikt kunnen 
worden - uiteraard mits inachtname van een mogelijk uitval en/of kwaliteitsverlies.  
Bij open-loop recyclage, waarbij de grondstof wordt ingezet in een andere toepassing, is hier minder 
garantie over. Open-loop recycling kan vervolgens nog worden geïnterpreteerd als down- of up-cycling 
– in het ene geval wordt de grondstof ingezet in een minder veeleisende toepassing, in het geval van 
up-cycling wordt er met de grondstof eigenlijk iets meer gedaan dan in de toepassing waarin ze 
voordien aanwezig was.  
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Wanneer een grondstof in een volledig ander toepassingsdomein terecht komt, is het 
moeilijker te beoordelen of dit een meerwaarde is of niet, zeker op langere termijn. 
 

Besluit: waardevol criterium om mee te nemen, al is het soms moeilijk te beoordelen. 
 

 

(2) Duurzaamheid (‘durability’) 
Het gebruik van de grondstof in een toepassing heeft idealiter geen negatieve gevolgen op de 
duurzaamheid van het product of werk waarin het is gebruikt op lange termijn: geen (snellere of 
abnormale) technische degradatie, geen impact op het uitzicht of op de functionaliteit,  … 
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Het is niet voor alle toepassingen, zeker innovatieve, goed in te schatten welke mogelijke 
gevolgen er op lange termijn zullen zijn. 

 
Besluit: technische deugdelijkheid is een basisvoorwaarde voor een hoogwaardige toepassing. 

 
 

(3) Meerwaarde/nut voor toepassing - functievervulling 
Een toepassing van een recyclaat kan pas hoogwaardig zijn als de grondstof een toegevoegde waarde 
heeft, of op zijn minst een primaire grondstof vervangt. Toepassing als ‘vulstof’ waarbij al dan niet 
impliciet het ‘vermijden van afval’ wordt beoogd, kan niet als hoogwaardig worden beschouwd. 

 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Soms is het niet altijd eenvoudig om te definiëren welke (primaire of andere gerecycleerde) 
grondstof precies wordt vervangen, of wat de exacte meerwaarde is van de grondstof in het 
product of het werk. 
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Besluit: mee te nemen parameter in de beoordeling. 

 
 

(4) Het “derde” leven: Wat na de toepassing van de afvalstof? Wat na het tweede leven? 
Een toepassing kan pas hoogwaardig zijn als de (technische) recyclage van het product mogelijk is. Dit 
betekent voornamelijk dat het ‘derde leven’ (waarbij het tweede leven de eerste toepassing als 
recyclaat inhoudt) ook technisch in orde moet zijn. 
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Gezien er veel tijd kan zitten tussen de huidige toepassing en de toekomstige ontmanteling, is 
het moeilijk te voorspellen of er op dat moment een recyclageoptie zal zijn. Het eenvoudigst is 
uiteraard om uit te gaan van een vandaag reeds bestaande oplossing. 
 

Besluit: mee te nemen parameter in de beoordeling  
 
 

5.2.1.3 Milieuwinsten en –impacten 
 

(1) Impact van het recycling-proces 
Bij de beoordeling van verschillende toepassingskanalen, dient ook de afweging worden gemaakt in 
welke mate het recyclage-proces zelf impact genereert, die nadien niet worden teruggewonnen: 
energieverbruik, transport, ... in vergelijking met de winst die wordt behaald op vlak van ontginning en 
transport van primaire materialen of in het productieproces, of bij de inzet van alternatieve 
gerecycleerde grondstoffen. 
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 

a. Gezien transport in de vergelijking een belangrijke impact kan hebben, zijn de resultaten van 
deze analyse mee afhankelijk van de locatie in Vlaanderen, zowel wat het recyclageproces 
betreft (collectie) als de vergelijking met de ontginning (dichtbij groeve of zee). 

 
Besluit: mee te nemen in de beoordeling 

 
(2) Het derde leven 

Net zoals het technisch recycleerbaar zijn belangrijk is (zie vorige paragrafen) is het ook belangrijk op 
te merken dat een eventuele impact op het leefmilieu niet naar het derde leven mag worden 
verschoven. Stel bv. dat er uitloging kan optreden in een volgende levensfase, of dat het enige 
mogelijke recyclingproces dermate energie-intensief is dat het meer impact genereert dan uitspaart. 
 
Aandachtspunten bij dit criterium: 
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a. Gezien er veel tijd kan zitten tussen de huidige toepassing en de toekomstige ontmanteling, is 
het moeilijk te voorspellen of er op dat moment een recyclageoplossing of een mogelijk 
probleem zal zijn. Het eenvoudigst is uiteraard om uit te gaan van een vandaag reeds 
bestaande oplossing. 

 
 Besluit: mee te nemen in de beoordeling 

 
Samenvatting 
 
Alle opgesomde criteria zijn in mindere of meerdere mate belangrijk om van een hoogwaardige toepassing van 
een recyclaat te kunnen spreken. Om tot een sluitend kader te komen, zouden alle criteria enerzijds moeten 
worden gekwantificeerd, en anderzijds zou er ook een weging toegepast moeten worden die het gewicht van 
elk criterium in het geheel uitdrukt, om zo tot vergelijkende scores te komen. 
 
Gezien de beeldvorming rond ‘hoogwaardige recyclage’ nog in volle evolutie is, lijkt het niet opportuun of 
mogelijk om nu al de concrete stap te zetten naar een beoordeling die alle criteria op die manier meeneemt. 
Er wordt voorgesteld om de bovenstaande lijst met criteria en overwegingen als een soort checklist te 
gebruiken, en daarbij te focussen op een aantal aspecten, die samen de afbakening van het begrip 
‘hoogwaardige toepassing’ vormen voor de recyclage van steenachtige en secundaire granulaten: 
 

(1) Closed loop: Gesloten kringloop vs. Open loop 
a. Het sluiten van de kringloop garandeert in principe een beter behoud van 

materiaalkringlopen. Bij open loop recyclage wordt onderscheid gemaakt tussen up- en down-
cycling: zie hieronder 

(2) Vervangen van primair materiaal in open-loop: 
a. Welk materiaal 

i. In up-cycling – een materiaal dat zeldzamer, duurder, … is 
ii. In down-cycling – een functie dat ook door andere materialen kan worden ingevuld 

b. Hoeveelheid 
i. Vervangingspercentage & functionaliteit 

ii. Op Vlaamse schaal 
c. Economische waarde 

i. Kostprijs 
ii. Waarde tov primair alternatief 

(3) Zonder negatieve impact op: 
a. Technische duurzaamheid van de toepassing (bv. geen compensatiemaatregelen) 
b. Geen negatieve invloed op 3e leven (technisch en milieuhygiënisch) 
c. Milieu-impact ten gevolge van het productieproces (transport & energie) 

 
Kritische reflectie: Ongewenste verschuivingen op regionale schaal 
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Een aandachtspunt bij het verschuiven van een toepassingsdomein van een recyclaat naar een ander 
toepassingsdomein is dat door de verschuiving een ‘leemte’ wordt gecreëerd in het oorspronkelijke 
toepassingsgebied dat dan weer door een andere grondstof moet worden ingevuld. Wanneer dit door een 
ander recyclaat gebeurt, is er geen probleem, maar wanneer opnieuw primaire grondstoffen gebruikt moeten 
worden, genereert dit misschien een ongewenst effect.  
Stel bv. dat alle gerecycleerd betongranulaat in beton wordt gebruikt, en alle metselwerkgranulaat in nieuwe 
bakstenen, dan moet meer dan 5 miljoen ton granulaat voor de wegenbouw (funderingen, onderfunderingen) 
worden ingevuld door andere materialen, bv. kalksteen en porfier. 
Er bestaan momenteel in Vlaanderen of België geen modellen die toelaten dergelijke effecten op macro-schaal 
te evalueren of te monitoren. Indien voldoende data beschikbaar zou via een consequential LCA (die effecten 
van keuzes in andere systemen meeneemt) dergelijk effect begroot kunnen worden. 
 

5.3 KWANTITATIEVE BEPALING: MILIEU-IMPACT OP BASIS VAN LCA 

Uit het stakeholdersoverleg en de visie van de OVAM kwam naar voren dat van alle criteria die een rol kunnen 
spelen, uiteindelijk de voor- en nadelen voor het milieu het meeste doorwegen. De insteek om een evaluatie 
op basis van milieu-impact via levenscyclusanalyse uit te voeren, zien we ook terugkeren in andere landen, 
met name in Nederland. Daarom wordt voorgesteld om voor de beoordeling van de hoogwaardigheid van een 
toepassing een specifieke LCA-analyse uit te voeren die hierover kwantitatieve inzichten oplevert. 
 
 

5.3.1 Uitgangspunten 

Gezien het toepassingsdomein (de bouwsector), wensen we bij de uitwerking van de systematiek zo dicht 
mogelijk te blijven bij de reeds algemeen aanvaarde en toegepaste Europese normen voor het uitvoeren van 
LCA-analyse op bouwproducten en gebouwen, met name NBN EN 15804, NBN EN 15978, en bij uitbreiding de 
Belgische aanvullingen op deze normen opgenomen in NBN/DTD B 08-001. Deze worden immers nu al 
gebruikt in Belgische context, bv. binnen het Belgische EPD-programma (B-EPD) en binnen TOTEM (de LCA-tool 
op gebouwniveau, gebaseerd op de MMG-methodiek). 
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De traditionele aanpak binnen 
LCA, om één levenscyclus te 
bekijken ‘van wieg tot graf’ is te 
beperkend – er moet dus verder 
worden gekeken. Echter, drie 
volledige cycli bekijken (zoals 
voorgesteld in de mLCA-
methodiek in Nederland) lijkt 
voor de bouwsector niet 
realistisch. Gezien de lange 
levensduur van bouwproducten 
(minstens 30 jaar, vaak 50 jaar of 
meer), lijkt het eerder zinvol om 
wel een (stuk van de) tweede 
levenscyclus, of het tweede leven 
te beschouwen. Eventueel kan 
ook de einde-levens-fase van die 
tweede cyclus worden beschouwd, om zo ook iets over het derde leven (= recyclage van wat gerecycleerd 
wordt) te kunnen vertellen. 

 

5.3.2 Methodiek 

Standaard kijkt een LCA-analyse van een bouwproduct (= een toepassing) naar één levenscyclus, van wieg tot 
graf. Dit betekent dat men de impact beschouwt van de ontginning van grondstoffen en de productie, van het 
transport van het product en de plaatsing op de werf, de eventuele impact tijdens de gebruiksfase (inclusief 
het nodigde onderhoud en herstellingen) en de impact van de afbraak en afvalverwerking (einde-levens-fase). 
De norm voorziet ook in de mogelijkheid om voorbij de levenscyclus te kijken, via de ‘Module D’, die staat voor 
de eventuele voordelen en impact voorbij de beschouwde levenscyclus gelinkt aan hergebruik en recyclage. 
 
In voorliggende context, waarbij we de mogelijke toepassingen voor een bepaalde afvalstof bekijken, is het 
logisch om te starten bij ‘Module C’ – End of life van de eerste levenscyclus. Meer specifiek, wordt in ‘Module 
C’ de impact beschouwd gelinkt aan volgende processen: 

 de sloop en ontmanteling,  
 het transport van afval vanaf de bouwplaats 
 de afvalverwerking, met name het sorteren en de voorbereiding voor recyclage en hergebruik (bv. 

breken of verzagen in kleinere delen) 
 de finale afvalverwijdering, waaronder storten of verbranden. 

In ‘Module C’ zit dus ook de impact vervat van de recyclageketen: energieverbruik, opwerkings- en 
verwerkingsprocessen, transport, …. Indien verschillende toepassingen een ander verwerkingsscenario vragen, 
of indien verschillende recyclageopties beschouwd worden voor een bepaalde toepassing, zal het verschil in 
impact worden vertaald in een andere milieuscore voor ‘Module C’. 
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Indien secundaire grondstoffen de eerste levenscyclus verlaten, start een 2e levenscyclus van de grondstof, in 
een nieuwe toepassing. De impact van hun gebruik kan dan geëvalueerd worden in een nieuwe LCA, die start 
bij ‘Module A’ - Productiefase. 
 
Via ‘Module D’ in de eerste levenscyclus kan echter worden gemodelleerd wat de meerwaarde (en impact) zijn 
gelinkt aan de toepassing van een afvalstof in een nieuwe toepassing. Module D houdt namelijk rekening met 
de vermeden impact ten gevolge van het niet hoeven te gebruiken van primaire grondstoffen. Zo wordt in 
‘Module D’ het verschil berekend tussen de impact bij gebruik van het recyclaat in een nieuwe cyclus en de 
(vermeden) impact bij gebruik van een primaire grondstof. Er moeten geen twee aparte LCA’s voor de tweede 
levenscyclus  worden berekend (bv. beton mét en beton zonder gerecycleerde granulaten), maar het verschil 
in impact tussen de twee wordt bepaald in ‘Module D’. In de LCA-modellering zitten een aantal aspecten 
vervat: welke grondstoffen worden vervangen door het recyclaat en hoeveel (inclusief transport en 
tussenstappen) en welke wijzigingen in het productieproces eventueel nodig zijn voor eenzelfde functionaliteit 
(bv. meer cement, meer superplastifieerder, meer/minder transport, …). ‘Module D’ kan dus positief of 
negatief zijn.   
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Om de impact in Module C en D te berekenen, wordt beroep gedaan op data (hoeveelheden, afstanden, …) die 
hetzij specifiek voor de bestudeerde situatie worden verzameld, hetzij gebaseerd zijn op standaardwaarden 
(‘defaults’) voor bepaalde scenario’s (bv. afstand van werf tot afvalverwerker). 
 
De “som” van Module C en D geeft dan een totaalbeeld van het recyclageproces en de toepassing in het 
volgende leven, en of dit positief of negatief is. Daarnaast kunnen verschillende recyclageprocessen voor 1 
afvalstof die leiden tot verschillende toepassingsdomeinen met elkaar worden vergeleken. In principe kan de 
milieu-impact van module C en D van de verschillende opties worden vergeleken, en kan een rangschikking 
worden opgesteld. 
 
De systematiek wordt hieronder geïllustreerd via enkele voorbeelden. De doorrekening van de cases laat ook 
toe om een aantal pijnpunten of verder te ontwikkelen elementen te identificeren. 
 

5.4 EEN VOORBEELD VAN DE LCA-METHODIEK: GEBRUIK VAN 
BETONPUIN/GERECYCLEERD BETONGRANULAAT IN DIVERSE 
TOEPASSINGEN 

Betonpuin is een van de grootste stromen gerecycleerd bouwmaterialen die vrijkomen in Vlaanderen, en er 
bestaan in principe verschillende afzetkanalen voor gerecycleerd betongranulaat.  
 

5.4.1 Scenario’s 

We modelleren de toepassingen voor één ton betonpuin die vrijkomt uit gebouwen: 
(1) Storten 

Dit is uiteraard een fictief voorbeeld, maar het laat toe de voordelen (en impact) van een 
recyclageprocedé tegenover dit basisscenario uit te zetten. Hierbij wordt ook gemodelleerd of er een 
verschil is tussen een afstand van 30 km naar de stortplaats, of 50 km naar de stortplaats. 
In dit scenario wordt het betongranulaat niet gebruikt in een nieuwe toepassing, en is er dus geen 
‘module D’. 
 

(2) Toepassing in een nieuwe fundering onder een weg 
In dit scenario wordt betongranulaat als funderingsmateriaal gebruikt. Aangezien betongranulaat al 
jaar en dag deze functie vervult in Vlaanderen, is het moeilijk vast te leggen welke primaire grondstof 
er precies wordt vervangen door het betongranulaat in een fundering. Ter vergelijking worden 2 types 
van ‘vermeden impact’ bekeken: 

a.  het gebruik van kalksteen als fundering 
b.  het gebruik van zandcement als fundering  
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(3) Toepassing als granulaat in nieuw (stortklaar) beton 
In dit scenario vervangt het betongranulaat kalksteengranulaat in een gemiddeld beton (300 kg, W/C = 
0.5). Hiervoor wordt verondersteld dat het beton 1 maal of 2 maal wordt gebroken, en dat er geen 
transport meer is tussen de breker en de betoncentrale. 
 
Er wordt voorzien in 2 opties, om de impact van de wijziging in een productieproces in kaart te 
brengen: zonder extra cement toe te voegen (a) of met 5 kg extra cement toegevoegd om dezelfde 
prestaties te bereiken (b). 
 

Tabel 1 Scenario’s voor einde-levensduur van beton, met definitie van bijhorende module C (impact van einde levensduur) en module 
D (winsten en impact buiten de systeemgrenzen t.g.v. recyclage). 

 
Module C 

Module D  

  "winst" (avoided impact) impact 

(1) Storten 
slopen, transport van 
afbraak naar stort (30 km 
of 50km), storten 

 0  0 

(2a) Recyclage in 
fundering (vervanging 

kalksteen) 

slopen, transport van 
afbraak naar breker 
(30km), recyclage 
(breken) 

1 kg kalksteen + 100 km 
transport 

30 km transport van breker naar werf 

(2b) Recyclage in 
funderingen 

(vervanging van 
zandcement) 

slopen, transport van 
afbraak naar breker 
(30km), recyclage 
(breken) 

0.9 kg kalksteen + 0.1 kg CEMI + 
100 km transport 

30 km transport van breker naar werf 

(3a) Recyclage als 
granulaat voor 

gebruik in beton 

slopen, transport van 
afbraak naar breker 
(30km), recyclage (2x 
breken) 

Per kg betongranulaat: 1/189 m3 
beton met natuurlijke 
granulaten + 100 km transport 
natuurlijke granulaten  

Per kg betongranulaten: 1/189 m3 beton 
gemaakt met 189 kg gerecycleerde 
granulaten per m³ + 0km transport 
gerecycleerde granulaten 

(3b) Recyclage als 
granulaat voor 

gebruik in beton 

slopen, transport van 
afbraak naar breker 
(30km), recyclage (2x 
breken) 

Per kg betongranulaat: 1/189 m3 
beton met natuurlijke 
granulaten + 100 km transport 
natuurlijke granulaten 

Per kg betongranulaten: 1/189 m3 beton 
gemaakt met 189 kg gerecycleerde 
granulaten per m³ + 0km transport 
gerecycleerde granulaten + 5kg cement 
per m³ beton 

 
 

5.4.2 Resultaten 

 



 

 
30.04.2019       pagina 21 of 28 

In eerste instantie wordt de milieu-impact van de verschillende gemodelleerde processen en levenscyclusfasen 
voorgesteld, per milieu-indicator: 

A Global warming I Human toxicity - non-cancer effects 

B Ozone layer depletion J Particulate matter 

C Acidification for soil and water K Ionizing radiation - human healt effects 

D Eutrophication L Ionizing radiation - ecosystems 

E Photochemical ozone creation M Ecotoxicity - freshwater 

F Depletion of abiotic resources-elements N Water resource depletion 

G Depl. of abiotic resources-fossil fuels O Land use SOM 

H Human toxicity - cancer effects P Land use biodiversity 

 
Uit deze resultaten kunnen volgende conclusies worden getrokken: 

 De impact van het recyclageproces (beton, module C, recyclage, 1x of 2x breken) is kleiner dan de 

impact van het storten van beton (beton, module C, storten, op 50 of op 30 km) voor alle indicatoren 

behalve Human toxicity cancer, particulate matter en land use biodiversity. Alleen voor deze laatste 3 

indicatoren is de impact van sorteren en breken groter dan de impact van storten indien de afstand tot 

Figuur 1 – Overzicht impacten per impactcategorie (zie tabel hieronder) voor verschillende recyclingscenario’s en processen – Module 
C en D  
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de stortplaats 50 km bedraagt.  

 

 Door de betongranulaten te recycleren kunnen daarenboven ook voor alle indicatoren milieuwinsten 

geboekt worden in de volgende levenscyclus. Ongeacht het beschouwde scenario resulteert module D 

immers in nettowinsten voor alle indicatoren.  

Rekening houdend met deze winsten is het recycleren van betonpuin ook voor human toxicity cancer, 

particulate matter en biodiversity interessanter dan het storten (som van module C_recyclage+Module 

D < module C storten). 

 

 De toepassing in funderingen levert de grootste milieuwinst op indien men beschouwt dat de 

gerecycleerde betongranulaten gebruikt worden ter vervanging van zandcement (cement heeft 

immers een hogere impact dan kalksteen). Indien geen zandcement wordt vervangen, is het de 

toepassing als granulaat in beton dat de grootste winst oplevert. De reden waarom deze interessanter 

is dan de toepassing in funderingen waarbij de puingranulaten kalksteen vervangen, is het feit dat men 

een kleinere transportafstand beschouwd heeft voor het transport van betongranulaten van 

breekinstallatie naar betoncentrale (0km) dan van breekinstallatie naar werf (30km). Bij gelijk 

transport zal de vermeden impact immers gelijk zijn (want in beide gevallen moeten de granulaten 

gebroken worden en wordt als vermeden impact kalkzandsteen verondersteld).  

 
 Indien meer cement moet gebruikt worden voor de productie van beton op basis van puingranulaten 

(bv. 5 kilo per m³, zoals hier gemodelleerd) of indien een bijkomend breekproces nodig is voor de 

toepassing in beton (t.o.v. toepassing in funderingen) zijn de conclusies minder eenduidig, en komt het 

recycleren van betongranulaat in funderingen (ter vervanging van kalksteen) in de buurt van het 

toepassen van betongranulaat in beton. 

 
Wanneer we de verschillende milieu-impact-categorieën samenvoegen tot één getal (via monetarisatie, 
MMG2017) kunnen we de verschillende scenario’s eenvoudiger met elkaar combineren en vergelijken (zie 
figuur): 
 

(1) Module C: 
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 Breken heeft een lagere impact dan storten. Transport speelt een belangrijke rol 

(2) Module D: 
 Voor funderingen is er een groot verschil tussen de veronderstelling van vervanging van 

kalksteen en vervanging van zandcement 
 Hergebruik van betongranulaten in beton is interessant indien geen extra cement moet 

worden toegevoegd. 

(3) Combinatie van module C en D : 
 Vervanging in funderingen of in beton zonder extra cement levert een netto winst op. 

Wanneer 5 kg extra cement nodig is en men 2x moet breken, is er netto geen winst meer. 

Figuur 2 – Vergelijking impact van verschillende end-of-life-processen (€ - MMG2017) 

Figuur 3 – Milieuwinsten (€ - MMG2017) ten gevolge van uitgespaarde materialen en energie in 
volgende levenscyclus 
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De scenario’s liggen, behalve voor vervanging van zandcement, vrij dicht bij elkaar. In principe is er dus wel 
een rangschikking op te maken, maar het onderscheid is niet groot: zandcement vervangen scoort beter dan 
betongranulaat in beton, wat weer beter scoort dan betongranulaat dat kalksteen vervangt in funderin 
 

5.5 AANDACHTSPUNTEN EN DISCUSSIE 

Uit de voorbeelden, uit het stakeholdersoverleg en uit een kritische analyse van het beoordelingsproces, 
kwamen volgende aandachtspunten en verder uit te werken elementen naar voren, vooraleer de voorgestelde 
methode zonder meer kan worden toegepast. 
 

5.5.1 Algemeen: afwegingskader 

Uit de analyse wordt duidelijk dat niet noodzakelijk dezelfde recyclingtoepassingen als ‘beste’ of meest 
hoogwaardige naar voren komen volgens de kwantitatieve LCA-methode of via de vooropgestelde kwalitatieve 
benadering via de verschillende criteria. Zo blijkt uit de LCA-oefening dat betongranulaat in beton niet per se 
beter scoort dan betongranulaat in funderingen, en dat cellenbeton opnieuw in cellenbeton recycleren niet 
noodzakelijk beter is dan gebruik in een cementgebonden toepassing zoals dekvloeren of chapes (alle 
hypothesen en randvoorwaarden in acht genomen). 
 
Zo tonen de resultaten van de LCA-analyse op een wetenschappelijk, kwantitatieve manier aan dat de 
oplossingen die intuïtief als “beste” aanvoelen (‘buikgevoel’), niet noodzakelijk ook het beste scoren op vlak 
van milieu-impact. 
 
Uiteraard dient steeds in het achterhoofd gehouden te worden dat de LCA-benadering sterk afhangt van de 
gemaakte veronderstellingen, en rekening moet houden met de correcte scope: 

Figuur 4 – Som van milieuimpact (mod. C) en milieuwinst (mod. D) voor verschillende scenario’s (in €) 
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(1) De huidige analyse werd uitgevoerd voor ‘1 ton’ of ‘1 kg’ afval dat wordt gerecycleerd in verschillende 
toepassingen, en houdt in die zin geen rekening met systeemeffecten (de resource shift) en de totale 
volumes die van de verschillende stromen (afval & toepassing) beschikbaar zijn. 

(2) LCA richt zich op een voorgedefiniëerde set van globale milieuproblematieken, maar meet niet alles en 
houdt ook geen rekening met lokale effecten (bv. lokale emissies, geluid, …) 

 
In die zin is vanuit een materialenbeleid een pure LCA-aanpak misschien ook niet de meest wenselijke, als het 
uitgangspunt ‘behoud van materialen’ is, en niet ‘zo laag mogelijke impact op het milieu’. Deze twee insteken 
kunnen namelijk met elkaar in conflict komen. 
 
 

5.5.2 LCA voor recycling: mogelijkheden & beperkingen 

Uit de voorbeelden zijn een aantal aandachtspunten en beperkingen gebleken, en ook in het algemeen zijn er 
rond de LCA-systematiek nog een aantal stappen te zetten: 
 

(1) LCA Algemeen 
 LCA is een expertise die in Vlaanderen nog voornamelijk geconcentreerd zit bij een aantal 

kennisinstellingen. Hoewel er intussen voor de LCA van gebouwen een algemeen bruikbare 
tool beschikbaar is (cfr. TOTEM), vergt de graad van detail waarin recyclingscenario’s 
vergeleken worden specifieke software en “know how”. In die zin kan de methode bv. niet 
algemeen in elk bouwproject worden gebruikt om de beste optie inzake recyclingkeuzes te 
maken. 

 De LCA-methodiek is intussen goed ingeburgerd en de methodologie is via normalisatie en 
praktijk intussen duidelijk vastgelegd. Toch zijn er nog een aantal punten die interpretatie 
vereisen, of waar hypothesen en scenario’s een invloed kunnen hebben op het resultaat. In de 
context van deze studie is bijvoorbeeld de keuze van het ‘End-of-Waste’-point relevant, dat 
vastlegt welke impact in module C thuishoort, en welke winsten/impact in module D geplaatst 
moeten worden. Ook rond de rekenmethodiek voor het bepalen van module D bestaat nog 
discussie en ruimte voor interpretatie. 

 De geselecteerde milieu-impactcategorieën liggen vast in de norm EN 15804. De Belgische 
rekenmethodiek MMG definieert een set van bijkomende milieu-indicatoren en bijhorende 
methodes. De Europese norm laat in principe niet toe om deze verschillende categorieën bij 
elkaar te voegen tot een ééngetalsscore, om inzicht te verschaffen in de verschillende 
problematieken en een waarde-oordeel over het onderling belang van verschillende 
milieuproblematieken te vermijden (Is de opwarming van de aarde even belangrijk als het gat 
in de ozonlaag?). Om een ‘eenvoudige’ vergelijking van verschillende scenario’s mogelijk te 
maken, is het echter interessant om in aanvulling op de individuele analyse, toch naar een 
‘single score’ indicator te gaan. Hiervoor bestaan verschillende methodes, waarvan enkele ook 
vrij algemeen aanvaard worden als ‘goede praktijk’. Echter, in de huidige gebruikte methodes 
(in Vlaanderen de MMG2017-methode via monetarisatie), ligt veel nadruk op de effecten van 
klimaatopwarming, en dus onrechtstreeks ook op energieverbruik en energiebesparing, in 
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productie en in gebruik. Het aspect ‘gebruik van grondstoffen’ verschuift daardoor wat op de 
achtergrond. Er bestaan alternatieve benaderingen, bv. CEENE, ontwikkeld bij de UGent die 
specifiek op dit aandachtspunt inspelen. Verder onderzoek kan uitwijzen of de eerste 
resultaten standhouden wanneer andere indicatoren meer belang krijgen of toegevoegd 
worden. 

 
(2) LCA Specifiek voor vergelijking van recyclagescenario’s 

 Gezien voor vele vergelijkingen de scenario’s vrij dicht bij elkaar liggen (qua transport, qua 
productie, …) is het belangrijk dat er met zo correct mogelijke data wordt gewerkt. Omwille 
van praktische redenen zijn de voorbeelden in dit rapport met generieke data uitgevoerd (= 
data uit algemene databanken, dus niet bedrijfs- of sectorspecifiek). Zo is niet elk 
recyclageproces in detail gemodelleerd, maar is een standaardproces gebruikt, en zijn de 
transportafstanden gemiddelde aannames voor Vlaanderen. Idealiter zouden voor elk proces 
of voor elk scenario alle gegevens beschikbaar zijn, maar dat is helaas niet het geval. Om meer 
precieze berekeningen toe te laten is er nood aan meer precieze data (die momenteel niet 
voorhanden is).  

 Voor het vastleggen van de scenario’s moet duidelijk zijn wat het recyclaat precies vervangt in 
een nieuwe toepassing. Voor een algemeen toegepaste techniek, zoals gebruik van 
betongranulaat in funderingen van wegen, is het moeilijk om het ‘primaire’ alternatief te 
definiëren. Ook voor “nieuwe” of innovatieve producten op basis van secundaire grondstoffen 
is het moeilijk om een vermeden grondstof of proces te beschrijven (bv. straatmeubilair uit 
gerecycleerde plastics – wordt hout vervangen? Of beton? Of staal?). We stellen ook vast dat 
deze keuzes een grote invloed kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat. 

 Scenario’s vergelijken vraagt ook een gedetailleerde kennis van de productieprocessen. 
Enerzijds spreken we dan over de specifieke data (zie hierboven). Anderzijds is inzicht nodig in 
de effecten die de inzet van een recyclaat in een bepaald productieproces heeft, zoals bv. de 
invloed op de procestemperatuur en CO2-uitstoot van gerecycleerd glas in de productie van 
nieuw glas, of de eigenschappen van nieuw beton met gerecycleerd zand (en de noodzaak aan 
eventuele compensatiemaatregelen zoals andere vulstoffen of extra superplastificeerder). 

 Tot slot blijkt transport een belangrijke parameter in Vlaanderen (waar alles vrij dicht bij elkaar 
ligt). Dit betekent dat de analyse, of de conclusie ervan, kan veranderen wanneer de recyclage 
gebeurt op plaats A, dichtbij of ver van een bepaalde andere locatie B in het proces, tegenover 
plaats C, of tegenover de gemiddelde Vlaamse of Belgische afstanden die in de huidige analyse 
zijn gebeurd. Een gevoeligheidsanalyse of het doorrekenen van een case study met specifieke 
cijfers zou hierin meer inzicht kunnen brengen. 
 
 

(3) Beschouwen van het “derde leven” 
 In de bovenstaande levenscyclusanalyses is slechts 1 extra levenscyclus beschouwd, en dan 

nog enkel het productie-deel tot aan de toepassing ervan. Er wordt in de huidige LCA-
methodologie geen rekening gehouden met wat er na het gebruik van het recyclaat gebeurt 



 

 
30.04.2019       pagina 27 of 28 

aan het einde van het leven van de toepassing. Het zou interessant zijn om te bekijken in 
welke mate de huidige methodologie kan uitgebreid worden naar een volgende fase. Ook 
aspecten als verhoogde uitlogingsrisico’s of andere milieu-invloeden zouden eventueel 
specifieker bekeken kunnen worden. Deze analyse is voornamelijk relevant indien niet in 
gesloten kringlopen wordt gewerkt (bv. spaanplaat naar spaanplaat naar spaanplaat of 
hergebruik naar hergebruik naar hergebruik), gezien de resultaten anders onveranderd blijven. 

 

6 PERSPECTIEVEN  

Het is duidelijk dat voorliggende studie eerder als verkennend van aard moet worden beschouwd. Enerzijds is 
heel het domein rond ‘hoogwaardige recyclage’ en ‘circulariteit’ in volle beweging, in binnen- en buitenland, 
wat maakt dat er regelmatig nieuwe inzichten ontstaan en andere klemtonen worden gelegd. Anderzijds is wel 
getracht een eerste voorstel tot bepaling van ‘wat is hoogwaardig inzake recyclage’ uit te werken, bestaande 
uit een kwalitatieve en een kwantitatieve benadering. Hoewel de fundamenten van deze aanpak er liggen, is 
het duidelijk dat er nog een aantal zaken verder uitgewerkt moeten worden de komende jaren om tot een 
concreet toepasbaar kader, voor het beleid en/of voor de praktijk, te komen. 
 

- Consensus 
In overleg met alle betrokken stakeholders moet een consensus gevonden worden aangaande wat 
voor Vlaanderen precies hoogwaardige recyclage inhoudt, en welke minimale voorwaarden hieraan 
opgelegd zouden moeten worden. Hieraan gekoppeld kunnen ook de discussies rond weging van 
verschillende criteria en het onderbouwen van conclusies die soms tegen het buikgevoel ingaan. 

 
- LCA-praktijk 

LCA lijkt een goede methode om onderbouwing aan verschillende scenario’s te geven. Verdere 
uitwerking lijkt nodig op verschillende vlakken: 

o Het uitwerken van bijkomende cases en scenario’s, inzicht in het belang van data zoals 
transportafstanden en -modi, locatie in Vlaanderen, … 

o Verhouding tussen het momenteel vastliggende normenkader rond LCA in de bouw en de 
beperkingen die deze methode oplegt naar bv. multi-cyclus-LCA, allocatieregels, …. 
 

- Aanbestedingen 
In bestekken kan worden gevraagd aan inschrijvers dat ze zelf via multi-criteria-analyse en/of LCA 
onderbouwen welke voor hen de meest hoogwaardige toepassingen zijn. 
 

- Regelgeving 
De OVAM kan bepaalde toepassingen stimuleren of tegenhouden omwille van hun resp. 
‘hoogwaardig’ dan wel ‘te laagwaardig’ karakter. Via het Materialendecreet en het VLAREMA zou een 
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insteek gegeven kunnen worden dat de OVAM maatregelen kan nemen om bepaalde toepassingen te 
ondersteunen, indien kan aangetoond worden dat deze hoogwaardiger zijn dan andere. 
In de omgekeerde zin is het zinvol om het begrip ‘nuttige toepassing’ duidelijker te omschrijven, zodat 
bepaalde oplossingen voor afval (als vulstof, als opmeng-stof, …) worden afgeraden, wanneer er bv. 
risico’s zijn rond het derde leven, of vragen gesteld worden bij de functionele bijdrage van de 
gerecycleerde grondstof in de toepassing.  
 

- Circulariteit 
Vanuit de context van het opnieuw inzetten van gerecycleerde grondstoffen in de bouwsector, zijn de 
belangrijkste aspecten hierin wellicht de mate waarin de duurzaamheid in de tijd niet wordt aangetast, 
en de mate waarin het product, de toepassing of het gebouw aan het einde van zijn levensduur 
opnieuw kan worden gebruikt, via hergebruik, ontmanteling, recyclage, …. 
 

- Gegevensverzameling 
OVAM kan vanuit de bestaande activiteiten al stappen zetten om bijkomende informatie aangaande 
dit thema te verzamelen, bv. bij nieuwe grondstofverklaringen vragen dat de kwalitatieve criteria-set 
‘hoogwaardigheid’ wordt ingevuld, of bv. inzicht krijgen in de feitelijke transportafstanden van 
verschillende materiaalstromen en in de LCI-data van de verwerkingsprocessen (energieverbruik, 
efficiëntie, rendement, …), …. 
Men kan zich hiervoor inspireren op de concrete cases die in Nederland binnen het LAP3 werden 
behandeld. 
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