
10 — LE POINT — Q2 2021  

De Wilmet Group is al meer dan 50 jaar 
actief in de recyclagesector en positio-
neert zich als lokale speler in de circulaire 
economie voor de inzameling en verwer-
king van ferro- en non-ferrometaalafval, 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA), batterijen en au-
towrakken (erkend centrum). De Wilmet 
Group kan bogen op een jarenlange erva-
ring in het leveren van geoptimaliseerde 
oplossingen voor het ecologische beheer 
van afvalstromen door deze om te zetten 
in grondstoffen die opnieuw in een nieu-
we productiecyclus kunnen worden geïn-
troduceerd.

Maar wat is de circulaire economie? Wat is 
daar bijzonder aan?  
Het huidige economische model is gebaseerd 

op een lineair patroon van winnen, produceren, 

consumeren en weggooien.  De onbeperkte 

toegang tot hulpbronnen heeft de groei van een 

dergelijk patroon lange tijd vergemakkelijkt. 

Maar de groeiende vraag, de milieuproblemen 

en de uitputting van de natuurlijke hulp-

bronnen dwingen ons vandaag onze produc-

tie- en consumptiemethoden te herzien. Deze 

'historische' wijze van functioneren heeft veel 

negatieve gevolgen.

Benjamin Colas 
CEO GROUP WILMET — de lokale speler in de circulaire economie

INTERVIEW

We moeten  
dringend onze  
manier van denken 
over productie en 
consumptie  
drastisch wijzigen, 
anders brengen wij 
de planeet en de 
mensheid in gevaar.

Benjamin Colas — CEO 

01. Wat het verbruik van hulpbronnen be-
treft. Uit alle studies blijkt dat de natuur-
lijke reserves van grondstoffen, waarvan 
men dacht dat zij onuitputtelijk waren, 
sterk aan het slinken zijn. Het voortdu-
rend toenemende gebruik ervan (expo-
nentiële bevolkingsgroei, geprogram-
meerde veroudering, mode-effecten, ...) 
put de reserves van de aarde uit, wat in 
de niet al te verre toekomst zal leiden tot 
een sterke prijsstijging en tot conflicten 
over de controle van deze hulpbronnen 

02. Wat het energieverbruik betreft. 
De transformatie van bepaalde grond-
stoffen die nodig zijn voor de vervaar-
diging van alledaagse producten zoals 
plastic, aluminium, voedingsmiddelen 
enz. kost heel veel energie, voorname-

NEGATIEVE GEVOLGEN VAN  
LINEAIRE ECONOMIE:
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Dankzij de circulaire economie wordt ons een 

oplossing aangeboden. De circulaire economie 

is geïnspireerd op de natuur, waar geen sprake 

is van overconsumptie en waar niets wordt 

gecreëerd, niets verloren gaat... alles wordt 

getransformeerd! Kortom, een mooi alternatief 

voor de lineaire economie.

De beginselen van de circulaire economie

De circulaire economie is gebaseerd op het 

gebruik van materialen en producten in een 

kringloop. Gebruikte en afgedankte producten 

worden zo vaak mogelijk opnieuw in de pro-

ductie-, distributie- en gebruikscyclus gebracht. 

Het model is dus gericht op een efficiënt 

gebruik van alle hulpbronnen (materialen, 

energie, water, lucht) in alle stadia van de 

productiecyclus.

Eco-design houdt in dat rekening wordt 

gehouden met de milieueffecten van alle fasen 

van de levenscyclus (winning, vervaardiging, 

distributie, gebruik en uiteindelijke terugwin-

ning) van een product of dienst, met als doel 

deze effecten te beperken. Het gaat zowel om 

een preventieve aanpak als om een globale be-

nadering die berust op de levenscyclusanalyse.

De praktijk van een industriële en territori-

ale ecologie

De industriële ecologie past de principes van 

de kringloopeconomie toe, maar dan in een 

industriële omgeving. 

Het doel is de samenwerking en de uitwisseling 

van materialen, energie en diensten tussen 

ondernemingen of economische entiteiten te 

bevorderen. Het afval van de ene component 

wordt gebruikt als grondstof voor de andere, 

ook wel ‘substitutiesynergieën’ genoemd. 

Zo wordt bijvoorbeeld veemest gebruikt om 

de landbouwproductie te verbeteren, terwijl 

gewasresten en bijproducten worden gebruikt 

als aanvullend diervoeder.

De praktijk van een functionaliteitseconomie

Hierbij wordt meer de nadruk gelegd op het 

gebruik dan op het bezit. Er wordt een dienst 

verkocht in plaats van een goed.  Voorbeelden: 

Een bandenfirma die de afgelegde kilometers 

factureert, in plaats van de banden te verkopen. 

Fabrikanten van fotokopieerapparaten die de 

gemaakte fotokopieën per stuk factureren, 

in plaats van de machines te verkopen of te 

leasen. Een industriële groep die fietsen of 

elektrische auto's verhuurt in plaats van ze te 

verkopen. Air B&B of Uber ook...

Hergebruik, reparatie en herbestemming

Hergebruik of herbestemming bestaat erin een 

tweede leven te geven aan voorwerpen die niet 

langer in gebruik zijn: een product dat in goede 

staat verkeert of aan het eind van zijn levens-

duur is, wordt teruggewonnen en gebruikt voor 

hetzelfde of een ander doel. 

Bijvoorbeeld: tweedehands artikelen kopen 

(kledingverkoop, garageverkoop, tweede-

handswinkels, ruilhandel, enz.), kleren maken 

van oude stoffen, paletten gebruiken om er 

meubels van te maken, enz.

Reparatie geeft een extra leven aan kapotte of 

beschadigde goederen, waardoor de gebruiks-

duur verlengd wordt. Bijvoorbeeld: reparatie 

van huishoudelijke apparaten, opknappen 

van computers, gereedschappen, meubels of 

speelgoed, loopvlakvernieuwing van banden of 

kledingretouches.

Recyclage

Door te recycleren kan de grondstof (plastic, 

papier, staal, aluminium...) getransformeerd 

worden om nieuwe producten te vervaardigen. 

Op die manier worden de natuurlijke hulp-

bronnen gevrijwaard. Er wordt immers gebruik 

gemaakt van het gerecycleerde materiaal in 

plaats van de grondstoffen die hiervoor zouden 

zijn ontgonnen. Als plastic gerecycleerd wordt, 

moet er bijvoorbeeld geen aardolie worden 

ontgonnen of getransformeerd. In sommige 

gevallen wordt er ook energie bespaard. Glas, 

bijvoorbeeld, is een materiaal dat tot in het 

oneindige voor 100% gerecycleerd kan worden.

Een aantal voorbeelden van recyclage:

• Gerecycleerde PET-flessen in de textielindus-

trie (meubelbekleding, pulls, fleeces, tapijten)

• Aluminium blikjes die worden omgevormd 

tot containers en/of fietskaders

lijk fossiele brandstoffen, en leidt bij-
gevolg tot de uitstoot van een gro-
te hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 
waarvan de schadelijke gevolgen niet 
meer hoeven te worden bewezen. 

03. Wat de afvalproductie betreft. De 
hulpbronnen die in het kader van de li-
neaire economie worden gebruikt, wor-
den grotendeels omgezet in afval, hetzij 
tijdens de productie, hetzij aan het eind 
van de levensduur.

Dit model is niet langer leefbaar. We 
moeten dringend onze manier van den-
ken over productie en consumptie dras-
tisch wijzigen, anders brengen wij de 
planeet en de mensheid in gevaar.
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• Karton dat wordt omgevormd tot isolatie-

panelen.

Bepaalde producten kunnen bijna onbeperkt 

worden gerecycleerd, andere ondergaan 

slechts een lichte degradatie tijdens de op-

eenvolgende processen zoals glas, alumini-

um, staal, ...

Hoe positioneert u zich? Wat maakt 
dat u zich onderscheidt?
De Wilmet Group focust op lokale circulaire 

economie. Zij heeft 4 dochterondernemin-

gen in België (Malonne, Luik, Halanzy en 

Schoten), elk met haar eigen specificiteit 

en regionale verankering, wat het lokale 

beheer van het ingezamelde afval bevordert. 

Het afval dat wij inzamelen wordt hoofdza-

kelijk (70%) doorverkocht binnen een straal 

van 150 km.

Wij verkopen het voornamelijk aan 

bedrijven die het ter plaatse recycleren 

en/of hergebruiken, zoals smelterijen en 

raffinaderijen.

Kan alles gerecycleerd worden, en 
tegen welke prijs?
De beperkingen zijn in de eerste plaats 

van technische aard. Dat heeft te maken 

met de heterogeniteit van de te recycleren 

productstromen, met de degradatie van het 

materiaal en met de noodzaak om homo-

geen afval te produceren. Hoe complexer de 

technieken, des te duurder ze zijn. De tech-

nische vooruitgang en de stijging van de 

grondstofprijzen kunnen een type van 

recyclage dat nog niet rendabel was, wel 

degelijk rendabel maken. Dit is het geval 

met bepaalde minerale grondstoffen en aar-

dolieproducten, waar bepaalde afzettingen 

die niet gemakkelijk toegankelijk zijn (zoals 

afzettingen in de diepzee) moeten worden 

geëxploiteerd gezien het risico op schaarste 

en/of economisch-politieke afhankelijkheid 

(cf. zeldzame aarden in China). De via recy-

clage geproduceerde materialen zijn door 

vermenging meestal ‘verontreinigd’ met 

verschillende elementen, zelfs na sortering 

en verwerking. Dit is met name het geval 

bij gerecycleerd staal of aluminium, waar 

verschillende 'nuances’ (met verschillende 

gehaltes van koolstof, molybdeen, vana-

dium, enz.) vermengd geraken met andere 

componenten zoals koper. Gerecycleerd 

staal heeft daardoor slechtere mechanische 

eigenschappen dan ‘nieuw' staal.  

Omdat gerecycleerde materialen vaak van 

mindere kwaliteit zijn, worden ze doorgaans 

voor andere producten gebruikt dan waar ze 

oorspronkelijk voor dienden. 

Naast de technische aspecten zijn er twee 

grote struikelblokken als het over recyclage 

gaat: 

• afhankelijkheid van het stroomopwaartse 

aanbod

• te moeten concurreren met de maagdelij-

ke materialen die afhankelijk zijn van de 

koers van de grondstoffen

In tijden van groei, wanneer de vraag 

toeneemt, zijn er afnemers van gerecy-

cleerde materialen, op voorwaarde dat ze 

scherp geprijsd zijn. Dit is niet altijd het 

geval wanneer de vraag afneemt: tijdens de 

opeenvolgende crisissen (van 2008 tot de ge-

zondheidscrisis van 2020) kwam de aankoop 

van schroot (oud ijzer, gietijzer of staal) in 

Europa gedurende verschillende weken bij-

voorbeeld volledig stil te liggen. Bovendien 

is het gebruik van bepaalde stoffen in de te 

recycleren producten, zoals cadmium, kwik 

of broomhoudende additieven in kunststof-

INDUSTRIËLE ECOLOGIE
Minder nieuwe hulpbronnen gebruiken 
door de behoeften gemeenschappelijk 
te maken en afval te valoriseren

FUNCTIONALITEITSECONOMIE
Het gebruik van een product verkiezen 
boven het bezit ervan

HERBESTEMMING
De levensduur van een product verlen-
gen door het weg te geven of door te 
verkopen

REPARATIE
De levensduur van een product ver-
lengen door de defecte onderdelen te 
vervangen

HERGEBRUIK
Het product (of zijn componenten) her-
gebruiken bij de vervaardiging van een 
nieuw product

RECYCLAGE
De componenten van een product om-
vormen tot een nieuwe grondstof

ECO-DESIGN
Een product zo ontwerpen dat het 
duurzaam, repareerbaar, herbruikbaar 
en recycleerbaar is 
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fen, soms beperkt of verboden. Om al ons 

afval te kunnen recycleren zou de vraag dus 

moeten toenemen om afzetmogelijkheden 

te hebben op maat van de kwaliteit van de 

gerecycleerde materialen. Ofwel zou de 

vraag constant moeten blijven en zouden de 

technologieën ons in staat moeten stellen 

tot gerecycleerde materialen te komen die 

van dezelfde kwaliteit zijn als de oorspron-

kelijke materialen. In het algemeen wordt de 

kwaliteit van de materialen beperkt door de 

kosten en de gevolgen voor het milieu. 

Recyclagetechnieken verbruiken energie 

(vergruizen, smelten, enz.), stoten broeikas-

gassen uit en verspreiden verontreinigende 

stoffen in de lucht en het water. De impact 

ervan is echter nog steeds kleiner dan wan-

neer deze materialen op traditionele wijze 

zouden worden geproduceerd!

Ook al lijkt het idee van oneindige recyclage 

idealistisch, toch moet het ondanks alles een 

leidraad zijn voor onze inspanningen om 

onze impact op het milieu te beperken...

Wat is uw visie op korte en lange termijn?  
Er is recyclage en recyclage! Bijvoorbeeld 

elektrische kabels recupereren en ze naar 

Azië sturen waar ze, om het koper eruit te 

halen, gestript worden in sociaal onaan-

vaardbareomstandigheden en vaak zonder 

rekening te houden met het milieu: zo wordt 

ondanks alles wel degelijk een zekere circu-

lariteit gegenereerd, maar tegen welke prijs!

Je realiseert je dus al snel dat de voor-

keur moet gegeven worden aan de lokale 

kringloopeconomie, omdat zo de impact 

op het milieu beperkt wordt, plaatselijke 

arbeidskrachten worden ingezet en op die 

manier bijgedragen wordt aan de duurzame 

ontwikkeling van de regio in kwestie.

Er moet voorkeur 
gegeven worden 
aan de lokale kring-
loopeconomie !

Uitdagingen met betrekking tot lokale re-

cyclage: globaal denken, lokaal handelen

De autonomie verbeteren

Het doel van de implementering van lokale 

circulaire economiestelsels is de betrokken 

regio’s autonomer maken door hen minder 

afhankelijk te maken van de inkomende 

hulpbronnenstromen. Door een kringloop te 

maken van de territoriale hulpbronnenstro-

men kan het gebruik van het materiaal en de 

energie geoptimaliseerd worden ten behoeve 

van de lokale economie.

De regio aantrekkelijker maken 

De lokale circulaire economie genereert in-

novatie, zowel door de lokale organisatie en 

het bestuur te hervormen, als door nieuwe 

sectoren en activiteiten die niet gedeloka-

liseerd kunnen worden te promoten. Veel 

bedrijfszones lijden vandaag de dag onder 

een gebrek aan territoriale dynamiek. 

De decompartimentering van de lokale 

industrieën en de implementering van de 

industriële symbioses maken de regio aan-

trekkelijker en trekken nieuwe industriële 

spelers aan die op zoek zijn naar innovatieve 

territoria en goedkope toevoerketens.

(Eco-poolconcept in circulaire economie)

Lokale jobs creëren 

Tal van economische studies benadrukken 

het werkgelegenheidspotentieel van een 

overgang naar een lokale circulaire econo-

mie. De overstap van traditionele economi-

sche sectoren naar een functionaliteitseco-

nomie, de oprichting van platformen voor 

industriële ecologie en de komst van nieuwe 

duurzame economische spelers zijn vectoren 

van niet-delokaliseerbare lokale jobs. De 

verwevenheid tussen de herbestemmings-

sectoren en de sociale en solidaire economie 

bevordert bovendien de herintegratie van 

personen die zich in een situatie van uitsluiting 

bevonden.

Slotwoord of slogan van het bedrijf  
Local recycling for a cleaner world ! •
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