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Onze referentie:2020-08/cs/SV 

Dossierbeheerder: Cédric Slegers 

 

Brussel, 24 maart 2020 

 

Geachte algemeen directeur,  

 

Betreft: Impact COVID-19 crisis  

 

De afval- en recyclagesector is door de federale overheid erkend als een cruciale sector 
die essentiële diensten verleent in de uitzonderlijke omstandigheden die we 
momenteel meemaken.  Alle bij go4circle aangesloten ondernemingen stellen alles in 
het werk om in de huidige situatie zo goed mogelijk werk te verrichten. 

De inzameling van afvalstoffen verloopt momenteel echter reeds anders dan dat we het 
normaalgezien gewoon zijn. Een aanzienlijk aantal producerende bedrijven hebben hun 
productie afgebouwd of zelfs helemaal gestopt. Onder meer de horeca- en socio-
culturele sector werden door de overheid verplicht hun activiteiten te staken. Ook staan 
een aantal inzamelkanalen en -punten zoals private en openbare recyclageparken, 
schroothandelaars, niet-essentiële winkels, … niet meer open voor consumenten. Ook 
wijzigden bepaalde beheersorganismen reeds hun operationele activiteiten.  

We stellen dan ook vast dat grote hoeveelheden afvalstoffen niet meer worden 
ingezameld en tijdelijk worden opgeslagen bij huishoudens en ondernemingen totdat 
ze – hopelijk vroeger dan later – daadwerkelijk opnieuw kunnen worden ingezameld en 
verwerkt. We denken hierbij voornamelijk aan huishoudelijk verpakkingsafval, 
elektrisch en elektronisch afval en batterijen.   

Wij durven in deze uitzonderlijke omstandigheden hopen op inschikkelijkheid van uw 
organisatie en bijgevolg op uw toezegging dat uw organisatie (uiterlijk na het aflopen 
van de huidige volksgezondheidscrisis): 

• openstaat voor een geleidelijke reorganisatie van het beheer van de 
desbtreffende materialenstroom in functie van evolutie van de COVID-19 crisis 

• bereid is om de tijdens de crisis opgelopen vaste kosten te vergoeden die 
verband houden met de activaposten op de balansen van onze leden, voor 
zolang ze niet gedekt zijn door een vergoeding voor de desbetreffende stroom 

https://www.facebook.com/go4circle/
https://www.linkedin.com/company/go4circle-vzw/
https://www.youtube.com/channel/UCA2WJUYdIcQQT5fgYXBAjvA
https://twitter.com/go4circle
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• meer in het algemeen instemt dat de vergoeding voor het beheer van deze 
voorraden aan afvalstoffen niet alleen geschiedt via het eventuele variabele 
deel. 

Mocht uw organisatie niet kunnen opteren voor deze gevraagde inschikkelijkheid en 
onverkort vasthouden aan het huidige systeem en werkafspraken, zullen we andere 
oplossingen moeten uitwerken om de vaste kosten van onze leden te drukken, zoals, in 
samenspraak met de bevoegde overheden, een fundamenteel gewijzigde organisatie 
van de afvalinzameling, bij wijze van tijdelijke uitzondering, uit te werken. 

Wij danken u bij voorbaat voor de welwillende aandacht die u aan ons verzoek zal willen 
besteden en kijken met belangstelling uit naar uw bericht. 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Stany Vaes      Bruno Arts 

Algemeen directeur     Voorzitter 


