
Q&A Zwerfvuil 

Te gebruiken bij reacties op sociale media, mails, vragen  

Zwerfvuil 
- Wat is zwerfvuil? 

o Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat 

niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, 

kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, 

… 

- Wat is het verschil met sluikstorten? 

o Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan 

om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden: 

▪ op plaatsen waar het niet mag 

▪ op momenten waarop dat niet is toegelaten 

▪ en/of in de verkeerde bakken of containers 

- Wat kost zwerfvuil de maatschappij? 

o In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van 

zwerfafval in de openbare ruimte in 2015 op ongeveer 164 miljoen euro geschat 

(25,64 euro per inwoner jaarlijks). 

- Waarom organiseert kwb de zwerfvuilactie ‘Kwb: Operatie Proper!’? 

o Zwerfafval op straat, in de berm, … het stoort iedereen. Met de gemeenschappelijke 

zwerfvuilactie ‘Kwb - Operatie Proper!’ wil kwb haar afdelingen en leden niet enkel 

sensibiliseren maar ook activeren. 

- Wat is de visie van kwb vzw betreffende de zwerfvuilproblematiek? 

o Kwb vzw gelooft in een tweesporenbeleid waarbij enerzijds de consumenten 

gesensibiliseerd en geactiveerd worden om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan 

door bewust met plastic en ander zwerfvuil om te springen. Anderzijds wil kwb ook 

beleidsmatig druk uitoefenen, zowel op Vlaams niveau als op gemeentelijk vlak en 

moeten ook de producenten van allerhande wegwerpverpakkingen hun 

verantwoordelijkheid hierin opnemen. 

- Wat is Mooimakers? 

o Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost 

Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en 

bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte 

producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk 

voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten (vvsg). Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, 

ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd 

tegen zwerfvuil en zet zelf acties op. Daarnaast organiseert Mooimakers elk jaar een 

grote sensibiliseringscampagne om iedereen te motiveren geen zwerfvuil en 

sluikstort te veroorzaken. 

- Waarom werkt kwb vzw samen met Mooimakers? 

o Kwb vzw wil ook haar leden sensibiliseren en activeren. Mooimakers is hiervoor een 

logische partner omdat zij over de nodige materialen beschikken om een dergelijke 



actie is daden om te zetten: fluohesjes, handschoenen, grijpstokken… en tal van 

andere materialen. Dit wil niet zeggen dat kwb automatisch akkoord gaat met het 

gevoerde beleid betreffende zwerfvuil en als extra spreekbuis dient voor 

Mooimakers en de overheid. Kwb bewaart hierin haar onafhankelijkheid. 

- Wat is de Statiegeldalliantie? 

o In de Statiegeldalliantie verenigen zich verenigingen, bedrijven, lokale overheden en 

elke andere organisatie die zwerfafval beu is. Samen roepen we de regering op om 

structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle 

plastic drankflessen en drankblikjes. Dit doen we in België en in Nederland. Recycling 

Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie. 

- Is kwb vzw aangesloten bij de Statiegeldalliantie en waarom? 

o Jazeker. Ook kwb vzw is lid van de Statiegeldalliantie omdat ook kwb pleit voor de 

invoering van statiegeld op blikjes en plastic drankflessen. Kwb wil een eerlijke 

oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 

overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. 

Door het beter inzamelen van plastic drankflessen (geen andere vervuilende plastics 

zoals in de PMD-zak)  kunnen 100% nieuwe drankflessen gemaakt worden en wordt 

een écht duurzaam, circulair model mogelijk. 

- Is een statiegeldsysteem wel betaalbaar en haalt het iets uit? 

o Dat statiegeld op plastic flessen en blikjes werkt, bewijzen de 39 landen en regio’s 

waar het al ingevoerd is. Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië 

zien we recyclagecijfers van PET-flessen en blikjes van meer dan 90 procent. In 

Europa alleen al hebben meer dan 115 miljoen mensen toegang tot een 

statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes. Deze bestaande statiegeldsystemen 

zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. 

- Waarom is zwerfvuil – en in het bijzonder plastic – gevaarlijk voor het milieu en ook voor 

de mens? 

o Koeien en andere landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun 

voedsel terecht komen (bv. koeien die gemaaid gras eten waarin een versnipperd 

blikje zit). Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de 

zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de 

oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere 

zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken. Doordat 

plastic niet vergaat, komt het uiteindelijk ook op ons bord terecht. 

- Wat is ‘The Ocean Cleanup’? 

o The Ocean Cleanup is een project om plastic afval op te ruimen uit de oceanen dat 

bedacht is door Boyan Slat (°1994), een Nederlands uitvinder en milieuactivist. Slat 

werkt aan methodes om plastic afval op te ruimen uit oceanen. Hij ontwierp in 2012 

een drijvende installatie van lange drijvende armen die in de vorm van een V op 

strategische plekken in zee worden geplaatst. Door de stroming moet het plastic 

worden gevangen, waarna het wordt opgeslagen en opgehaald door een tanker. Slat 

richtte in 2013 The Ocean Cleanup op, een stichting om het idee verder te 

ontwikkelen en uiteindelijk te implementeren. Op 8 september 2018 ging The Ocean 

Cleanup echt van start en werd een installatie om plastic te vangen strategisch in de 

Grote Oceaan geplaatst. 

 

 


