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INLEIDING 

Chili is een land in volle ontwikkeling, waarbij het sterk inzet op het verbeteren van de levenskwaliteit 
van haar inwoners. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het creëren van een circulaire 
economie met een goed gestructureerd ‘waste-treatment’ systeem. Om dit te verwezenlijken is het 
belangrijk de generatie van afval te verminderen, en herbruikbare materialen zo veel mogelijk te 
recycleren. In de praktijk probeert Chili dit te bewerkstelligen door het doorvoeren van een ‘Extended 
Producer Responsibility’ wet, waarbij producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor het afval 
dat ze de Chileense samenleving binnenbrengen. Deze EPR-wet trad in 2016 in actie, maar de quota met 
betrekking tot het volume waar producenten en importeurs de verantwoordelijkheid voor moeten 
dragen, laat nog op zich wachten. Het creëren van een eenduidige, goed werkende structuur is dan ook 
een proces van lange adem.  
 
Omdat men ergens moet beginnen, heeft Chili vijf prioriteiten vastgelegd: smeeroliën, elektrische 
apparaten, batterijen, verpakkingen en banden. De focus ligt dus op de producenten en importeurs van 
deze materialen, die hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. In die zin wordt het sluiten van 
akkoorden, ‘Acuerdos de Producción Limpia’ (APL’s), tussen de producenten en de overheid 
gestimuleerd. 
 
Deze studie heeft tot doel een duidelijk overzicht te geven van waar de EPR-wet op dit moment staat 
en hoe afvalophaling en recyclage momenteel gedaan wordt. Daarnaast is er ook een overzicht van de 
huidige toestand van de prioriteitsmaterialen terug te vinden, om zo Vlaamse bedrijven een stand van 
zaken van de Chileense recyclagesector mee te geven. 
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1. OVERHEID 

De huidige Chileense president is Sebastian Piñera, die eind 2017 de fakkel overnam van Michelle 
Bachelet. Tot op heden is nog niet veel bekend over hoe ambitieus zijn koers op het vlak van recyclage 
zal zijn. In 2010, onder zijn vorig bewind, werd het Ministerie van Milieu opgericht (momenteel geleid 
door Marcela Cubillos Sigall). Hier werd door vorige presidente Bachelet dan op voortgeborduurd met 
de wet ‘responsabilidad extendida del productor’ (REP), in Europa beter bekend als ‘extended producer 
responsibility’ (EPR). Deze wet trad in 2016 in actie, en legt de verantwoordelijkheid bij producenten om 
materialen die schadelijk zijn voor het milieu te recycleren.  
 
Naast de wet werd ook het ‘Fondo para el Reciclaje’ in het leven geroepen, een fonds om een goed 
werkende recyclageketen op poten te zetten. Hiervoor werden drie etappes uitgetekend: 

- De eerste is het onderwijzen en sensibiliseren van de bevolking omtrent het belang van recyclage en 
sorteren. Hiervoor worden communicatiecampagnes opgezet, en werd een budget van in totaal 359 
miljoen USD vrijgemaakt, waarvan elke gemeente recht heeft op maximum 10 miljoen USD per jaar.  

- De tweede etappe werkt rond de bevordering van de technische kennis van de gemeentes, waarbij 
men hen opleidt om een goede recyclageketen opzetten in hun gemeenschap. In Chili wordt er niet ‘in-
house’ gesorteerd, maar wel door zogenaamde ‘recicladores de base’. Dit zijn mensen die voor een 
(kleine) financiële beloning vuilnisbakken afschuimen en het afval gesorteerd binnen brengen. Middels 
een goede opleiding kunnen zij het afval juist scheiden.  

- De derde etappe focust zich op de financiering van recyclageprojecten van gemeentes. Hierbij tracht 
men zo min mogelijk afval te genereren, en residu’s zo veel mogelijk te scheiden en recycleren. Hiervoor 
moet men de nodige infrastructuur plaatsen, moet de logistiek in goede banen geleid worden, en heeft 
men nood aan knowhow om een goed werkende recyclageketen op poten te kunnen zetten. 

Concreet werden er binnen de recyclagewet vijf materialen als prioriteiten aangeduid. Het gaat om 
batterijen, elektronische apparaten, smeeroliën, verpakkingen en banden. Producenten, fabrikanten of 
importeurs moeten de waste-treatment van deze residu’s organiseren en financieren. Ze moeten dus 
instaan voor de ophaling en behandeling van de producten. Zij krijgen zelf de keuze om dit individueel 
te doen, of samen te werken met andere producenten. Wanneer er gekozen wordt voor samenwerking, 
moeten de producenten zich verenigen in een organisatie zonder winstbejag. Elke producent moet een 
bepaald percentage van wat het vervuilt terug recycleren. Op dit moment zijn er nog geen quota gezet, 
en zijn inspanningen van bedrijven omtrent recyclage vrijwillig. Men verwacht dat eind 2018 de eerste 
quota zouden bepaald worden. De quotabepaling gebeurt in fases: zo komen de producten met de 
hoogste prioriteit (zoals verpakkingen en banden) eerst aan de beurt. Dit proces voor alle 
prioriteitsmaterialen zal pas over enkele jaren afgerond zijn. Wanneer de quota gezet zijn, en een 
producent niet voldoet aan zijn quotum, moet het een jaarlijkse boete van 540 miljoen Chileense peso’s 
betalen (omgerekend ongeveer 731.000 EUR). Er wordt momenteel ongeveer 10% van de residu’s 
gerecycleerd. Het doel van de Chileense EPR wet is om dit percentage op middellange termijn op te 
schroeven tot 30%. 
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2. HUIDIGE GANG VAN ZAKEN 

Chili produceert jaarlijks ongeveer 17 miljoen ton afval. Hiervan is zeven miljoen ton huishoudelijk afval, 
waarvan 94,6% naar ‘land fillings’ of stortplaatsen gaat. De overige 5,6% wordt gerecycleerd. Het meest 
gerecycleerde product is papier en karton, dat 61% uitmaakt van de gerecycleerde materialen. Daarnaast 
maken afbreekbaar afval van restaurants en glas respectievelijk 15% en 14% uit van de gerecycleerde 
residu’s, gevolgd door plastic (5%).  
 
Verwerking van huishoudelijk afval is in handen van de gemeentes; wel geeft het Ministerie van Milieu 
advies over de te gebruiken organisatorische structuren. Santiago staat verder dan de rest van het land 
op gebied van afvalbehandeling en recyclage. In de hoofdstad, die ongeveer 6 miljoen inwoners telt, zijn 
er 52 gemeentes die allen hun eigen afvalophaling en -verwerking organiseren. Hierdoor zijn er per 
gemeente grote verschillen in kwaliteit, waarbij rijkere gemeentes over het algemeen beter 
georganiseerd zijn. De best presterende gemeentes in Santiago zijn Vitacura, Peñalolén, San Joaquín en 
Calera de Tango. Zij hebben een sterke organische en administratieve structuur, aangevuld met een 
team van competente professionals die gecoacht worden. Daarnaast sensibiliseren en onderwijzen deze 
gemeentes ook hun inwoners. Ook in Concepción (de op één na grootste stad van het land) doet men 
aan recyclage, maar in de rest van het land is er weinig recyclingactiviteit. 
 

2.1 HUISVUILOPHALING & BERGING 
Gemeentes kiezen zelf met welke bedrijven ze in zee gaan. De grootste speler op de Chileense markt is 
Grupo KDM. Zeker in Santiago nemen zij in de meeste gemeentes zowel afvalberging als afvalophaling 
via dochterbedrijven Starco Demarco en Dimensión op zich. Daarnaast zijn er in de hoofdstad nog 
enkele kleinere spelers zoals Transfich Ltda, Servitrans en Vicmar actief in afvalophaling. Wat 
afvalberging betreft, zijn er dan naast KDM nog Proactiva en Consorcio Santa Marta. Zowel afvalophaling 
als afvalberging zijn sterk geografisch bepaald. Zo is in het uiterste noorden Cosemar S.A. actief, terwijl 
Grupo KDM meer in het centrum van het land werkt. In het Zuiden is het dan Gestion Ambiente dat de 
plak zwaait. Daarnaast zijn er nog kleinere bedrijven actief in zowel de Chileense afvalophaling als 
afvalberging sector. 
 
Voor een compleet overzicht per gemeente van de bedrijven waarmee contracten werden afgesloten, en 
aan welke voorwaarden (prijs & periode): http://ciperchile.cl/2015/05/26/el-mapa-de-chile-del-
millonario-negocio-de-la-basura/ 
  

http://ciperchile.cl/2015/05/26/el-mapa-de-chile-del-millonario-negocio-de-la-basura/
http://ciperchile.cl/2015/05/26/el-mapa-de-chile-del-millonario-negocio-de-la-basura/
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3. INDUSTRIËLE RECYCLAGEKETEN 

Veel recycleerbaar afval belandt nog steeds op vuilnisbelten; maar wanneer deze materialen 
gerecycleerd worden, ziet de Chileense recyclageketen er als volgt uit. 

Vooreerst wordt het afval verzameld en getransporteerd. 

Daarna wordt het afval gesorteerd, en gaat wat nog van waarde is, naar recyclagefaciliteiten. Wanneer 
het afval bij de generator al gescheiden is, noemt men dit gedifferentieerd of selectief afval; in dat geval 
gaan de residu’s direct naar de recyclagefaciliteit, die instaat voor de behandeling van desbetreffende 
materialen.  

Indien nodig worden de materialen voorbehandeld; afhangend van de materialen zijn er verschillende 
behandelingsalternatieven. Zo worden materialen indien nodig gescheiden (handmatig of mechanisch), 
reduceert men het volume (breken of verdichten), of doet men aan compostering.  

Daarna volgt de behandeling om het materiaal te recycleren of er energie uit te halen. Materialen die 
niet gerecycleerd kunnen worden, belanden in stortplaatsen.  

In de realiteit wordt er weinig voorbehandeling gedaan in de door de overheid opgezette 
opslagplaatsen (centros de acopio). Deze job nemen recyclagebedrijven dus over. 
 

 
   
  

Figuur 1: recyclageketen, 

http://www.santiagorecicla.cl/empresas/reciclaje-industrial/ 
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4. RECYCLAGEKETEN VOOR HUISVUIL 

Aangezien er in Chili thuis niet gesorteerd wordt, is de ophaling van afval anders dan in België. Per 
gemeente zijn er punten waar recycleerbaar afval binnengebracht kan worden. Zo is er het ‘Punto 
verde’ (‘groen punt’), een kleine afvalontvangstvoorziening die strategisch geplaatst is, en waarbij de 
bevolking zelf haar afval sorteert. Zo kan men ‘Puntos verde’ terugvinden op pleinen, aan supermarkten, 
aan kantoren of aan flatgebouwen. Daarnaast is er het ‘Punto limpio’: dit is een grotere afvalontvangst 
en -opslagfaciliteit. In een ‘Punto limpio’ wordt afval door de bevolking gesorteerd, opgeslagen, maar 
ook verdicht en geperst. Er wordt dus ook al voorbehandeling gedaan. Op deze punten moeten 
volgende zones aanwezig zijn: 

• Afvalontvangst; 

• Classificatie; 

• Pre-behandeling;  

• Opslagruimte; 

• Parkeerplaats; 

• Plaats om niet-recycleerbaar afval af te wijzen. 

Verder is er dan nog het ‘centro de acopio’, een afvalcentrum. Hier wordt uiteindelijk het gesorteerde 
afval van de ‘puntos verde’ en ‘puntos limpios’ naartoe gebracht. In dit centrum slaat men het afval op, 
en indien nodig wordt er ook een basisvoorbehandeling van de materialen gedaan. Vanuit het centrum 
gaan de residu’s dan naar de recyclagefaciliteiten.  

Een ander (informeel) afvalophalingskanaal zijn de al eerder vermelde ‘recicladores de base’, zij 
verzamelen recycleerbaar materiaal uit vuilbakken en halen dit uit elkaar, om dan de aparte stukken te 
verkopen.  
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5. ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

Om tegemoet te komen aan de EPR-wet, zijn producenten en importeurs volop bezig met het sluiten 
van akkoorden voor ‘propere productie’, de zogenaamde ‘acuerdos de producción limpia’ (APL’s). Hierin 
verenigen ze zich sectorgewijs, om zo samen voor minder residu’s en meer recyclage te zorgen binnen 
hun respectievelijke sector.  

Mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven 

Aangezien de EPR-wet in Chili in 2016 in actie trad en er nog geen quota werden bepaald, zijn de 
sectoren van de prioriteitsmaterialen zich momenteel nog volop aan het organiseren. Knowhow rond 
hoe dit best kan opgezet worden, is dus zeker welkom. Zo is er veel behoefte aan consulenten met 
ervaring en kennis van zaken. Zowel de overheid als bedrijven zoeken hoe ze het best beheerssystemen 
opzetten, en deze zo efficiënt mogelijk laten werken.  

Daarnaast is er ook bij de bedrijven veel onduidelijkheid. Een EPR-wet is iets helemaal nieuws in Chili, 
waardoor zowel bedrijven als de overheid advies nodig hebben over welke structuren het best zijn, en 
hoe ze deze het best kunnen implementeren. 

Zeker bedrijven buiten Santiago kampen met een gebrek aan informatie, en zullen bij het opleggen van 
quota in korte tijd beheerssystemen moeten opzetten.  

Men zal waarschijnlijk eind 2018 beginnen met de quota op verpakkingen en banden, en later volgen 
dan de andere prioriteitsproducten.  

Deze quota zullen ook stapsgewijs opgebouwd worden. Zo zal men beginnen met 10% à 20%, waarna 
men in een later stadium deze percentages zal verhogen.  

De APL’s uiten zich in een beheerssysteem, dat niet gericht mag zijn op winstbejag. Op dit moment zijn 
er ongeveer 7000 bedrijven die zich verenigd hebben in 121 APL’s. Het is als bedrijf echter op dit moment 
niet verplicht om mee te doen met zo een ‘Acuerdo de Producción Limpia’.  

Producenten, importeurs en de industrie pompen geld in het systeem, dat deze financiële middelen op 
haar beurt richting recyclers, afvalophalers en gemeenten laat vloeien. 

 

 

  

Figuur 2: APL, http://www.aqua.cl/columnas/sistemas-gestion-logistica-reciclaje/# 

 

http://www.aqua.cl/columnas/sistemas-gestion-logistica-reciclaje/
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5.1 SODIMAC 

Sodimac is een bouwwinkel vergelijkbaar met Brico in België, maar met een uitgebreider assortiment. Zo 
verkoopt het bouwwerktuigen, meubeldecoratie, maar ook keukens en auto-onderdelen. Door haar 
verscheidenheid aan producten is het momenteel betrokken in verschillende APL’s en werkgroepen. 
Daarnaast wil het bedrijf ook sterk inzetten op milieu: daarom draait het bedrijf voor 70% op groene 
stroom. 
 
Door de EPR-wet is Sodimac momenteel betrokken bij vier APL’s. Allereerst is er het APL die de 
verschillende actoren in de verpakkingssector moet samenbrengen. Aangezien verpakkingen het eerste 
prioriteitsmateriaal zijn waar quota voor gaan opgesteld worden, heeft de overheid besloten om zelf 
een APL te creëren waar de producenten en importeurs van verpakkingen verplicht in moeten zetelen. 
De overheid is momenteel volop bezig met het creëren van dit beheerssysteem. Hiervoor gebruikt het de 
werkgroepen waar producenten, gemeenten en recyclers ook input kunnen geven.  
 
Naast het APL rond verpakking is het bedrijf ook actief in een beheerssysteem rond batterijen van 
auto’s, elektrische apparaten en ‘zero waste to landfill’. Deze laatste APL is een initiatief van Unilever 
Chile, waarin ook andere grote retailers als Falabella en Watts aanwezig zijn. In deze beheerssystemen 
zitten momenteel enkel nog producenten, aangezien men volop bezig is met het uittekenen van 
werkplannen en het opstellen van doelstellingen. Wanneer dit voltooid is, zullen de producenten dan 
toenadering zoeken met recyclers en afvalophalers.  
 
Buiten hun werk in APL’s, heeft Sodimac momenteel ook 15 eigen ‘puntos limpios’. Dit netwerk strekt 
zich uit van Arica (in het Noorden) tot Chiloe (in het Zuiden), en kan ongeveer 20 recycleerbare 
materialen recupereren. Het bedrijf TriCiclos beheert de verzamelpunten voor Sodimac, en doet de 
basisvoorbehandeling van de materialen. Daarnaast neemt het bedrijf ook het transport naar de 
recyclagefaciliteiten voor haar rekening.  
 
Verder heeft Sodimac ook een eigen concept rond circulaire economie gecreëerd, waarbij de PET flessen 
die via de ‘puntos limpios’ verzameld worden, door Comberplast gerecycleerd worden. Hierna worden 
ze terug in de Sodimac winkels gebruikt.  
 
Met deze ‘puntos limpios’ is het naar eigen zeggen in staat 60% à 70% van de recycleerbare producten te 
recycleren.  
 
Naast deze verzamelpunten probeert Sodimac ook gebruikte batterijen te recupereren in haar winkels. 
Hiervoor wordt samengewerkt met Ecovalor, dat de batterijen opslaat en transporteert naar de enige 
batterijenrecycler in Chili. Deze batterijrecyclinginstallatie is eigendom van Recimat, en bevindt zich in 
Antofagasta.  
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6. DE VIJF PRIORITEITSMATERIALEN VOOR RECYCLAGE 

6.1 SMEEROLIËN 

De automobielsector is met 108.422 m³ de grootste gebruiker van smeeroliën. Op de tweede plaats komt 
de mijnbouw met 34.314 m³. Andere industrieën gebruiken in totaal 30.877 m³.  

Volgens een onderzoek van het consultancybureau Ecobaus gaat 47.544 m³ van de gebruikte smeerolie 
naar cementbedrijven of elektrische centrales. Zij gebruiken de olie dan om in cement te gieten of 
energie te produceren.  

Daarnaast wordt 22.028 m³ van de olie gerecycleerd, gemixt met diesel, en gebruikt om een alternatieve 
brandstof mee te creëren. Om deze brandstof te maken, moet de olie gecentrifugeerd worden en moet 
men zware materialen verwijderen.  

Het optimale alternatief is echter het filteren en behandelen van de olie om het als nieuwe smeerolie te 
kunnen gebruiken. Dit proces wordt echter slechts bij ongeveer 5% van de Chileense smeerolie (6014 m³) 
gedaan.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figuur 3: smeerolie 
http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-MMA-ClusterAutomotriz.pdf 
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Figuur 4: Verwerkers smeerolie 
http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-MMA-ClusterAutomotriz.pdf 

Omwille van de EPR-wet wordt er wel verwacht dat dit percentage zal stijgen. Een probleem is echter 
dat de herkomst van 20% van de smeeroliën niet geweten is. Hierdoor is het moeilijk om 
recyclagedoelen te stellen. Er is in deze sector dus nood aan regularisatie.  

Hieronder is per regio te zien welke bedrijven zich bezighouden met de verwerking van smeerolie. 
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Bereidheid producenten 

De bedrijven ENEX, Petrobras, Total, YPF, Derco, RTC, Liqui Moly en Luval (samen verantwoordelijk voor 
49% van de import van smeerolie) hebben zich verenigd om de EPR-regelgeving het hoofd te kunnen 
bieden. Zo hebben ze samen een onderzoek laten uitvoeren over hoe ze zich het best kunnen aanpassen 
aan de EPR-wet.  

Daarnaast hebben ze ook een collectief beheersplan opgesteld, waarbij ze 5.600 ton gebruikte smeerolie 
ophalen. Verder wil men ook de traceerbaarheid van de residu’s verbeteren en op zoek gaan naar, en 
het promoten van, alternatieven voor smeerolie.  

Deze bedrijven beseffen ook dat het belangrijk is om alle spelers in de keten te betrekken, van 
producenten en importeurs tot de eindconsument. Ten slotte wil het ook inzetten op sensibilisering van 
de verschillende actoren die actief zijn op de smeeroliënmarkt.  

 
Initiatief: Crowan 

Crowan is gevestigd in de havenstad San Antonio, waar het zich als enige bedrijf bezighoudt met de 
verwerking van industriële olie afkomstig van wagens, boten en de industrie. In de fabriek met een 
capaciteit van 1500 m³ wordt van de gebruikte olie brandstof gemaakt. Meer info op de website:  
http://www.crowanuno.cl/ 
 

6.2 ELEKTRISCHE APPARATEN 

De meest recente cijfers over E-waste zijn van 2008, waarin 7,45 miljoen elektrische apparaten op de 
markt werden gebracht. Dit komt overeen met jaarlijks ongeveer 7.674 ton E-waste. Zoals op de 
afbeelding hieronder te zien is, waren ongeveer zes miljoen van deze apparaten desktops. De geschatte 
levensduur van deze desktops is in Chili acht jaar, waarvan twee jaar als tweedehandstoestel. Laptops 
hebben in Chili een levensduur van zes jaar, CRT-monitors acht jaar, lcd-monitors acht jaar, printers ook 
acht jaar en gsm’s twee jaar. Al deze apparaten, met uitzondering van gsm’s, werken binnen hun 
geschatte levensduur twee jaar als tweedehandstoestel. 40% van de elektrische producten worden in 
Chili geassembleerd, maar alle onderdelen worden geïmporteerd.  
 

Figuur 5: E-waste 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-aparatos-electronicos-y-celulares-2010.pdf 

http://www.crowanuno.cl/
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Voor computers en hun uitrusting zijn er in totaal 125 importeurs en 88 assembleerders. Voor gsm’s zijn 
er 66 importeurs. De meest populaire computermerken in Chili zijn Hewlett Packard, Dell, Lenovo, Acer, 
Toshiba, Sony, Apple en Samsung. De meest voorkomende gsm-merken zijn Samsung, Alcatel, Apple, LG 
en Vodafone. 

In 2008 werden CRT-monitors volop door lcd-monitors vervangen, en desktops door laptops. Op dit 
moment zijn deze dus in veel mindere mate aanwezig en hebben de lcd-monitors en laptops de markt 
overgenomen.  

Mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven 

Vele oudere apparaten worden door de zogenaamde ‘recicladores de base’ verzameld, uit elkaar 
gehaald, en in stukken verkocht. De apparaten die via de officiële kanalen gerecupereerd worden, 
krijgen een tweede leven in scholen en sociale organisaties.  

Daarnaast wordt ook een deel gedemonteerd, waarna de materialen richting Europa of Verenigde 
Staten verscheept worden. Normaal gezien zou E-waste in de ‘centros de acopio’ voor behandeld 
moeten worden, maar het personeel is daar niet voor opgeleid, en men mist knowhow. De bedrijven 
met de meeste E-waste zijn banken, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en 
telecommunicatiebedrijven.  

Nu, in 2018 wordt er vermoedelijk 30% van de gebruikte elektrische apparaten gerecycleerd, maar in 
Chili is er geen enkel bedrijf dat het hele recyclageproces van E-waste aankan. Vlaamse bedrijven die 
hierin gespecialiseerd zijn, hebben dus zeker mogelijkheden om de markt te betreden. 

 
Bereidheid producenten 

Door de EPR-wet kwamen in totaal 16 bedrijven, zes bedrijfsverenigingen, en het Ministerie van Milieu 
samen om een ‘mesa de trabajo’ (werkgroep) voor elektronische goederen te vormen. Net als bij 
smeeroliën was de eerste stap om de herkomst van alle elektronica in kaart te brengen via studies. 

Daarnaast werden ook de geïnstalleerde capaciteit voor afvalinzameling en -beheer onder de loep 
genomen. Onder de deelnemers bevinden zich bedrijven als Electrolux, Walmart, Emasa, Falabella, 
Sodimac, Samsung en Ursus Trotter. Samsung had sinds 2011 al een vrijwillig elektronisch 
recyclingprogramma lopen, waarmee het in totaal 1000 ton elektronische apparaten kon recupereren. 

 

Initiatief: Recyclápolis 

Recyclápolis is een stichting die zich inzet voor recyclage. Zo organiseerde ze samen met Entel een 
ophaalcampagne van gsm’s. De bedoeling van deze campagne is om zoveel mogelijk oude gsm’s ophalen, 
maar ook het sensibiliseren van de bevolking over het belang van recyclage van elektronische 
apparaten. Naast deze ophaalcampagne heeft de stichting ook nog enkele andere projecten lopen. De 
meeste van deze initiatieven zijn sensibiliseringscampagnes.  

Meer info over Recyclápolis: http://www.recyclapolis.cl/proyectos/  

http://www.recyclapolis.cl/proyectos/
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Initiatief: Pañiwe Sustentable 

Pañiwe bestaat ondertussen drie jaar, en houdt zich bezig met de ophaling van industrieel e-waste en 
de voorbehandeling (het demonteren van de apparaten). Aangezien er in Chili geen faciliteiten zijn om 
elektronische residu’s te recycleren, sturen zij de aparte onderdelen naar de Verenigde Staten, Europa en 
Azië; waar men deze onderdelen wel kan recycleren. Pañiwe haalt industriële e-waste op bij banken, 
telecommunicatiebedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.  
Meer info: https://www.xn--paiwe-pta.cl/  
 

6.3 BATTERIJEN 

Er wordt geschat dat er in Chili ongeveer 3,5 miljoen batterijen in de markt circuleren. Er zijn ongeveer 
90 bedrijven die ‘lead-acid’ batterijen en/of loodbatterijen importeren. Volgens Recimat, een van de 
grootste industriële recyclers van Chili, worden batterijen als volgt gerecycleerd: eerst wast men het 
plastic met industrieel water. Het plastic wordt dan naar een fabriek gestuurd waar men er 
plastickorrels van maakt. Hierna gaan de batterijen naar Brazilië of Colombia om nieuwe batterijen van 
te maken. Het lood wordt gesmolten om als eindresultaat een metallisch lood te bekomen. Een deel 
hiervan (ongeveer 800 ton) exporteert men net als het plastic om terug batterijen van te maken. 
Daarnaast wordt ook 400 ton in Chili verwerkt, om te gebruiken in de mijnbouw.  
 
Loodzuurbatterijen 

Hieronder is een schatting (in ton) te zien van de hoeveelheid loodzuurbatterijen dat buiten gebruik zal 
zijn de volgende jaren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er wordt in Chili een verschil gemaakt tussen loodzuurbatterijen en lithiumbatterijen. Tot 
loodzuurbatterijen behoren: startbatterijen, tractiebatterijen en stationaire of reservebatterijen. 

Figuur 6: loodzuurbatterijen 
http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-MMA-ClusterAutomotriz.pdf 

https://www.pañiwe.cl/
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Alle batterijen op de Chileense markt worden geïmporteerd. De grootste importeurs van 
loodzuurbatterijen zijn terug te vinden in onderstaande tabel. 

 
Lithiumbatterijen 

De twee grootste importeurs van lithiumbatterijen zijn Abastecedora de Comercio (16-20%) en Procter & 
Gamble Chile (15-17%, dankzij haar Duracell batterijen). Verschillende kleinere batterijenimporteurs zijn 
samen verantwoordelijk voor de rest van de markt. De meest verkochte batterijmerken zijn Duracell, 
Eveready, Energyzer, Sony en Redpower. Duracellbatterijen zijn het duurst (0,29 USD per batterij) en 
Redpowerbatterijen het goedkoopst (0,04 USD per batterij).  

Hidronor (dat een monopolie heeft in Santiago), Ecobio S.A. en Bravo Energy houden zich bezig met de 
veilige verwerking van gebruikte batterijen. Hidronor is een joint venture van het Belgische Machiels 
met het Chileense investeringsfonds Equitas Capital Partners. Zij zorgen voor een veilige verwerking van 
de batterijen. Op onderstaande grafiek is het volume te zien dat ze gedurende de periode 2009-2013 
verwerkten. Naast de gewone batterijen worden er in Chili ook herlaadbare en knoopvormige batterijen 
verkocht. Herlaadbare batterijen hebben echter een miniem aandeel in de markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: loodzuurbatterijen 
http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-MMA-ClusterAutomotriz.pdf 

Figuur 8: Hidronor installaties 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impacto-pilas-2014.pdf 
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Inzameling van batterijen 

De inzameling van gebruikte batterijen wordt meestal via informele kanalen gedaan. Zo is er slecht één 
installatie in Chili, genaamd RAM, die de volledige verwerkingscyclus van batterijen kan uitvoeren. Zij 
laten weten dat 9 van de 10 batterijen via het informeel kanaal binnenkomen.  

Buiten deze informele kanalen is de belangrijkste verzamelaar van batterijen in Chili Ecovalor, met haar 
bedrijven Derco en Gildemeister. Ecovalor verzamelt jaarlijks 1.700 ton. Daarnaast is er Recimat, dat 
samen met Inppamet het eerder vermelde RAM uitbaat. Deze fabriek heeft een capaciteit van 32.000 ton 
per jaar, en ontvangt jaarlijks ongeveer 20.400 ton. 

In onderstaande afbeelding zijn de verschillen trajecten van gebruikte batterijen in het informele circuit 
en via de officiële kanalen terug te vinden. Wanneer de batterijen opgebruikt zijn, gaan de batterijen in 
het officiële kanaal naar een geregulariseerde beheerder, gevolgd door tijdelijke opslag in een 
opslagplaats, waarna de batterijen naar de recyclagefabriek gaan. In het informele kanaal worden deze 
batterijen echter opgehaald door de reeds vernoemde ‘reciclador de base’, dwz. iemand die voor een 
kleine vergoeding vuilnisbakken en stortplaatsen afschuimt om afval te verzamelen. Deze persoon 
brengt de batterijen dan naar de schroothandelaar, waarna ze naar een informele groothandel gaan. 

Van daaruit gaat ongeveer de helft naar een onbekende bestemming, terwijl de andere helft net als bij 
het formele circuit naar de recyclagefabriek gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Figuur 9: kanalen 

http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-MMA-ClusterAutomotriz.pdf 
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Bereidheid producenten  

Drie van de grootste importeurs van autobatterijen hebben samen met het Ministerie van Milieu een APL 
ondertekend. Hiermee anticipeerden ze op de EPR-wet. Daarnaast hebben Derco, Gildemeister en Emasa 
zich verbonden aan een systeem van collectief beheer van gebruikte batterijen. Met dit systeem wil men 
het volume van opgehaalde batterijen verhogen, en de herkomst en eindbestemming van batterijen 
bijhouden. Verder werden ook Sodimac, RAM, Salfa en Epyse Implementos in de APL betrokken. Zij zijn 
bedrijven actief in de verwerking of verkoop van de batterijen, en vertegenwoordigen dus ook een deel 
van de batterijketen. Bedrijven in deze sector moeten volgens de APL ook samenwerken om de 
consument te overtuigen haar batterijen binnen te brengen.  
 
Initiatief: Recimat 

Recimat is een van de grotere recyclers van loodzuurbatterijen. Ze houden zich bezig met de ophaling, 
opslag en recyclage van deze batterijen. Na het recyclageproces houden ze industrieel water, gips, 
loodbolletjes of loodstaven over. Meer info: http://recimat.cl/ 

 

6.4 VERPAKKINGEN 

Papier en karton 

De meest recente cijfers zijn van 2009, toen er 609.800 ton papier en karton geproduceerd werd, ter 
waarde van 618 miljoen USD. Er werd toen ook geschat dat er in 2020 een totaal van 1.319.000 ton 
geproduceerd zal worden. Golfkarton en kartonnenverpakkingen zijn verantwoordelijk voor 
respectievelijk 78% en 10% van de totale papier- en kartonproductie. In deze tabel zijn per categorie de 
producenten en hun marktaandeel te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 10: papier- en kartonproducenten 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 

http://recimat.cl/
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SOREPA is één van de belangrijkste verzamelaars van papier en karton in Chili. Ze bieden advies aan, en 

verzamelen en recycleren papier en kartonresidu’s in Santiago, Antofagasta, Coquimbo, Rancagua, Talca, 

Concepción, Temuco en Puerto Montt. Daarnaast is er ook RECUPAC, dat vooral actief is in het noorden 

en zich focust op het verzamelen van papier en karton van bedrijven.  

Wat bovenstaande bedrijven ophalen, gaat dan naar Papeles Cordillera, Papelera del Pacífico y Paimasa 

of Forestal y Papelera Concepción. Dit zijn recyclagefaciliteiten voor papier. Ongeveer 81% van het papier 

en karton wordt gerecycleerd. De rest gaat naar stortplaatsen of heeft een onbekende bestemming. 

Hieronder is de cyclus van papier en karton in een flowchart gegoten. 

 
 
 
 

Figuur 11: cyclus papier en karton 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Glas 

In 2009 werd er 503.000 ton glas geproduceerd, ter waarde van 291 miljoen USD. Er wordt tegen 2020 
verwacht dat de productie 1.098.477 ton zal bedragen. Binnen glas maakt men een onderscheid tussen 
flessen, kolven, bokalen en lampen. Flessen hebben met 97% veruit het grootste aandeel binnen de 
productie van glas. Hieronder zijn de producenten en hun marktaandeel te zien.  

 
Cristalerías Chile, Saint Gobain en Cristalerías Toro houden zich bezig met de recuperatie van hun 
flessen. Verschillende organisaties werken in deze sector ook samen. Zo organiseerde Cristalerías Toro 
samen met CODEFF een ophalingscampagne. Cristalerías Toro recycleert 33.000 ton glas per jaar. Er 
wordt geschat dat 53% van de glasverpakkingen gerecycleerd worden. De overige 47% gaat naar 
stortplaatsen of een onbekende bestemming. Hieronder is de cyclus van glas terug te vinden. 
  

Figuur 12: glasproducenten 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 

Figuur 13: cyclus glas 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Plastic 

In Chili circuleert jaarlijks ongeveer 1.815.000 ton aan verpakkingen, met een waarde van iets meer dan 2 
miljard USD. Van de geproduceerde verpakkingen is 355.934 ton van plastic. Van deze 
plasticverpakkingen wordt maar 12% gerecupereerd. Er is wel een positieve evolutie. Zo werden in 2017 
10% meer plasticverpakkingen verzameld dan in 2016. 

In augustus 2018 werd een wet van kracht die winkels verbiedt om plastic zakken te geven aan klanten. 
Bijna alle supermarktketens (Jumbo Cencosud uitgezonderd) volgen de bepalingen van deze wet, die 
wordt gesteund door 94% van de bevolking. 

Volgens een onderzoek van Universidad Católica, in samenwerking met TriCiclos, is het stellen van 
individuele recyclagedoelstellingen per categorie plastic veel efficiënter dan een globaal doel voor plastic 
op zich. Verder wil men plasticverpakkingen makkelijker te recycleren maken via bijvoorbeeld eco-
designinitiatieven, en door met biopolymeer te werken.  

Plastic in Chili wordt opgedeeld in flexibel plastic, thermogevormd plastic, bakken en plastic pallets, 
plastic trommels, plastic zakken, dozen van polystyreen en PET flessen. Ongeveer 15% van het 
geproduceerde plastic dient voor PET flessen. Van het totaal geproduceerde plastic is 56% flexibel, 
terwijl 44% stijf is. In de tabel hieronder zijn de producenten en hun respectievelijke marktaandelen 
terug te vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Chili zijn er ongeveer 100 bedrijven die zich bezighouden met het verzamelen en/of recycleren van 
verschillende soorten plastic. De meeste van deze recyclers bevinden zich in en rond Santiago, 
Valparaíso en Talca. Daarnaast worden er ook ophaalcampagnes georganiseerd met CENFA, Recipet, 
Coca-Cola en CONAMA (Nationale milieucommissie). Coca-Cola werkt sinds 2010 ook met zogenaamde Pet 

Figuur 14: producenten plastic 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Plant Bottles, in plaats van gewone PET flessen die slechter zijn voor het milieu. Daarnaast verkocht CCU 
in 2010 bijna 50% van haar producten in flessen die hergebruikt kunnen worden.  
 
Enkele plasticrecyclers actief in Chili zijn Recipet (met een capaciteit van 18.000 ton per jaar), Reciplast, 
Cambiaso en Green Dot. Deze bedrijven recupereren PET, polyethyleen en/of polypropyleen. Cambiaso 
heeft zich gespecialiseerd in verpakkingen van supermarkten (met een focus op plasticzakken). Verder is 
er dan nog Plastichile dat een recyclagefabriek in Biobío heeft, met een capaciteit om 100 ton 
polyethyleen per maand te verwerken.  

De meest gebruikte recyclageprocessen zijn: pyrolyse, hydrogeneren, vergassing, chemolysis en 
methanolyse. In de tabel hieronder zijn de materialen terug te vinden die gebruikt worden om 
plasticverpakkingen te fabriceren. 

PET-verpakkingen aan het einde van hun levensduur (20 keer gebruikt) gaan naar Brazilië, om er nieuwe 
verpakkingen van te maken. Van flexibel en stijf plastic werd in 2010 respectievelijk 9% en 15% 
gerecycleerd. De rest belandt op stortplaatsen of onbekende bestemmingen. Hieronder is de cyclus van 
plastic in de vorm van een flowchart te zien. 

 
  

Figuur 15: cyclus plastic 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Hout 

In 2009 werd er voor 191.000 ton hout geproduceerd, ter waarde van 143 miljoen USD. Tegen 2020 
wordt een productie van 294.763 ton verwacht. Houtverpakkingen zijn opgedeeld in fruitkistjes voor 
export, fruitkistjes voor Chili, pallets voor export, pallets voor Chili, kisten en tonnen. 53% van de 
geproduceerde houtenverpakkingen zijn pallets voor export, gevolgd door 18% voor fruitkistjes voor 
export. Ongeveer 55% van de houten verpakkingen wordt gerecycleerd. Producenten van 
houtverpakkingen recupereren zelf de oude verpakkingen. Het overige deel van de verpakkingen dat 
niet gerecycleerd wordt heeft een onbekende bestemming. Hieronder is een overzicht van de 
houtverpakkingscyclus terug te vinden. 

  
Aluminium en blikjes 

In 2009 werd er voor 133.500 ton aan aluminium en blik geproduceerd, ter waarde van 259 miljoen USD. 
Tegen 2020 wordt een productie van 305.120 ton verwacht. Aluminium en blik worden in aluminium 
blikjes, tinnen potten en metalen trommels opgedeeld.  

Tinnen potten zijn verantwoordelijk voor 57% van de totale aluminium- en blikproductie. In de tabel 
hieronder is een overzicht terug te vinden van de verschillende producenten en hun marktaandeel. 
 

Figuur 16: cyclus hout 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Blikjes zijn vooral bestemd voor bedrijven die frisdrank en bier produceren en/of bottelen. Er zijn 35 
bedrijven actief in de verzameling en recyclage van deze blikjes. Ze zijn verdeeld over Santiago en de IX-
regio van Araucanía, waarvan Temuco de hoofdstad is. Daarnaast zijn er ook 100 bedrijven die zich 
bezighouden met het verzamelen van tinnen potten. Hiervan bevindt 18% zich rond Santiago, 19% in de 
V-regio van Valparaíso en 32% in de VII regio van Maule, met als hoofdstad Talca. 52% van het 
aluminium en blik wordt gerecycleerd. Hieronder is een flowchart te zien met de cyclus van deze 
residu’s.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 20: cyclus aluminum & blik 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 

Figuur 6; producenten aluminium & blik 
http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Impactos-envases-y-embalajes-2012.pdf 
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Bereidheid producenten 

De raad voor ‘Producción Limpia’, het Chileens centrum voor verpakkingen (Centro de Envases y 
Embalajes de Chile of CENEM), een groep bedrijven en de gemeente Providencia (in Santiago) 
ondertekenden een ‘acuerdo de producción limpia (APL). Daarnaast wordt er in Providencia een 
proefproject geïnstalleerd, waarbij bewoners zelf moeten sorteren, waarna het huisvuil dan ook 
gescheiden wordt opgehaald. Achteraf zal men dan onder andere analyseren of de bewoners hier klaar 
voor zijn, en hoe de ophaling en afvalverwerking verliep. 
 
Initiatief: Co-Inventa 

Co-Inventa is een innovatieplatform, gecreëerd door Universidad de Chile. Het initiatief heeft als doel om 
nieuwe eco-design verpakkingen te creëren die eenvoudiger te recycleren zijn. Daarvoor werkt het 
samen met enkele internationale instellingen zoals het ‘Institute for Process Engineering and Packaging’ 
uit Duitsland. Meer info: https://co-inventa.com/ 
 

6.5 BANDEN 

Op de Chileense markt zijn de 50 belangrijkste importeurs verantwoordelijk voor 93% van de 
bandenmarkt op de weg. Banden worden in Chili opgedeeld in twee categorieën, banden voor op de 
weg, en banden voor ‘off-grid’. Onder de tweede categorie vallen banden voor machines in de bosbouw, 
landbouw en mijnbouw.  

Van de 133.581 ton die het land binnenkomt, gaat 82.715 ton naar een onbekende bestemming, terwijl 
43.966 ton op stortplaatsen of vuilnisbelten eindigt, verbrand wordt of gebruikt wordt voor 
uiteenlopende artisanale zaken. Slechts 5920 ton wordt hergebruikt, en 980 ton krijgt nog een andere 
bestemming. 

 

Figuur 7: verloop banden 

http://chilerecicla.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Final-REP-

MMA-ClusterAutomotriz.pdf 

 

https://co-inventa.com/
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In 2015 waren er slechts twee faciliteiten om gebruikte banden te verwerken, namelijk ‘Melon Cement’ en 
‘Polambiente’. De ‘Polambiente’ fabriek biedt de mogelijkheid om staal, textiel en rubbers te scheiden. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om granulaten en rubberstof te genereren. Deze faciliteiten vragen 
100 USD per kilo, waar dan opslag- en overdrachtskosten nog moeten bijgerekend worden. In Chili 
wordt ook naar India en China gekeken, omdat deze landen slechts 70 USD per kilo vragen. Chili 
worstelt met het recycleren van banden uit de mijnbouw. Door hun grote omvang zijn ze moeilijk te 
recycleren of verwerken, waardoor ze vaak gewoon op een hoop worden gegooid. 
 
Bereidheid producenten 

De raad rond ‘Producción Limpia’ en de Asociación de Renovadores y Rechauchadores de Neumáticos de 
Chile (ARNEC) hebben samen doelen uitgewerkt rond het hergebruik van banden. Zo zou het percentage 
van herbruikte banden in vijf jaar met 50% moeten verhogen. Op die manier zal Chili op hetzelfde 
niveau als andere OECD-landen komen. Daarnaast wil men ook het voorbeeld van Brazilië volgen, en 
verplichten dat telkens wanneer drie banden gekocht worden, eentje een herstelde, reeds eerder 
gebruikte band moet zijn.  
 
Initiatief: Polambiente 

Polambiente is een recycler die elk jaar ongeveer 80.000 ton gebruikte banden recycleert. Deze banden 
zijn afkomstig van wagens voor de weg, maar ook van de grote mijnbouwbedrijven. Met het 
gerecycleerde rubber worden rubberkorrels, rubberisolatiematten en borduurscheidingen gemaakt.  
Meer info: https://www.polambiente.com/  

7. WERKGROEPEN 

In het kader van de EPR-wetgeving heeft het Ministerie van Milieu werkgroepen opgericht, om dialoog 
binnen en tussen de belangrijkste sectoren te vergemakkelijken. Op deze manier zal er dan een open en 
transparante communicatie ontstaan tussen de industrie, de gemeentes en de recyclagebedrijven. 
Verder kunnen de verschillende partijen feedback geven en hebben ze een inspraak in het beleid.  

7.1 PRODUCENTEN 

Tijdens vergaderingen die eind 2017 en begin 2018 plaatsvonden, werd over het volgende gepraat: 
• Bepaling van welke producenten onder het verpakkingsdeel van de EPR-wet vallen; 

• Analyse van bedrijfsmodellen om de producent te identificeren in de markt; 

• Analyse van een rapport waarin raad wordt gegeven over hoe de EPR-wet binnen de 

verpakkingssector geïmplementeerd moet worden (dit rapport geeft advies op basis van cases 

over enkele landen waaronder België, waarbij gekeken wordt hoe deze landen verpakking 

verwerken.  

 

https://www.polambiente.com/
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Het volledige rapport kunt u online vinden: 

http://rechile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/10/Envases-y-Embalajes.pdf 

 
Daarnaast werd er ook opgemerkt dat er een uitgebreid spectrum aan verpakkingsproducenten is, en 
het dus een uitdaging zal zijn om deze sector af te bakenen.  
 
Deelnemers 

• AB Chile - Alimentos y Bebidas de Chile A.G. 

• Asociación de Supermercados de Chile A.G. 

• British American Tobacco - Bat Chile S.A. 

• Cámara de la Industria Cosmética de Chile A.G. 

• Coca Cola Andina S.A. 

• Compañía Cervecerías Unidas S.A. 

• Comité SOFOFA REP Envases y Embalajes 

• Empresas Carozzi S.A. 

• Falabella Retail S.A. 

• Natura Cosméticos S.A. 

• Nestlé Chile S.A. 

• SMU S.A. 

• Unilever Chile Ltda. 

• Watt’s S.A. 

 

7.2 GEMEENTES 

In de werkgroep van de gemeentes werd er gesproken over het nationale afvalbeleid 2018-2030 en de 
uitdagingen hiervan. Zo kwam het ‘fondo para reciclaje’ (recyclagefonds) aan bod en hoe men de 
basisrecycleerders zal integreren in het afvalbeleid. Een belangrijke taak van de gemeentes is het 
sensibiliseren van de burgers. De overgrote meerderheid van de gemeenten hebben hier echter niet 
voldoende financiële middelen voor. Zij rekenen dus op het recyclagefonds om financiële steun te 
bieden. Daarnaast werd er informatie uitgewisseld over hoe de basisrecycleerders het best ingezet 
kunnen worden, aangezien sommige gemeentes al met hen samenwerken.  
 
Deelnemers 

• Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) 

• Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de 

Residuos (MSUR) 

• Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA) 

• Municipalidad de Colina 

• Municipalidad de Independencia 
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• Municipalidad de La Cisterna 

• Municipalidad de La Granja 

• Municipalidad de María Pinto 

• Municipalidad de Peñalolén 

• Municipalidad de Puente Alto 

• Municipalidad de Quilicura 

• Municipalidad de Quinta Normal 

• Municipalidad de Recoleta 

• Municipalidad de Santiago 

• Municipalidad de Vitacura 

 

7.3 AFVALBEHEERDERS 

Deze werkgroep werd vooral opgericht om de afvalbeheerders te informeren over de gevolgen van de 
EPR-wet voor hen. Zo moeten afvalbeheerders zich registeren in een sectoren-systeem. Wanneer ze dit 
doen mogen ze afval vervoeren, opslaan en verwerken. Voor een goede werking van de EPR-wet is het 
belangrijk dat er een gelijkwaardige concurrentie is, en vooral dat men enkel nog via formele kanalen 
afval verwerkt. Zo is de traceerbaarheid van residu’s zeer belangrijk. Daarnaast komen er ook regels 
rond de gezondheid van betrokkenen (omwoners van faciliteiten, maar ook werknemers zelf). Om er 
zeker van te zijn dat al het afval formeel wordt verwerkt en de regels toegepast worden, zullen er 
inspecties plaatsvinden. Uitdagingen bij de afvalbeheerders zullen dus het verminderen van de 
informaliteit, het verbeteren van de traceerbaarheid van afval en het monitoren en controleren van de 
bedrijven zijn.  
 
Deelnemers (‘ANIR’ duidt aan of ze lid zijn van de desbetreffende vereniging) 

• Asociación de Empresas y Profesionales del Ambiente  

• Asociación Nacional de la Industrias del Reciclaje A.G. (ANIR) 

• Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile. A.G (ANIR) 

• Coipsa Empresas 

• Comasa (ANIR) 

• Crowan Ltda (ANIR) 

• Eco-valor 

• Energías Industriales S.A. (ANIR) 

• Empresa Metropolitana Residuos Solidos 

• Greenplast (ANIR) 

• Konafuel Spa 

• Kyklos (ANIR) 

• Metales y Aluminios S.A. (ANIR) 

• Morgan Empresas 
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• Polambiente (ANIR) 

• PTH Grupo Ambiental 

• Reciclados Industriales S.A. (ANIR)  

• Recupac S.A. 

• Sorepa S.A. 

• Sudmetal 

• Tirsa 

• Triciclos (ANIR) 

• Veolia (ANIR) 

• Verallia (ANIR) 

8. RECYCLAGE MIJNBOUW 

De mijnbouw is de grootste industrie in Chili. Ze is ook zeer vervuilend. Zo hebben de mijnen veel afval 
in eigen stortplaatsen in de bergen zitten. Mijnbouwbedrijven moeten door de nieuwe reglementeringen 
steeds meer gaan recycleren, minder afval achterlaten en oplossingen zoeken voor het afval dat niet 
verwerkt raakt.  

Zo worden slakken gerecycleerd. Dit zijn resten die achterblijven bij het verwerkingsproces van koper. 
Vroeger werd dit weggesmeten, maar nu wordt dit afgeschraapt wanneer de koperprijs hoog is, 
waarna men het weer verwerkt in het koperproces.  

Daarnaast wordt ook zwavelzuur hergebruikt. Na het proces blijft er veel van deze stof over, waarna 
men dit aan andere bedrijven verkoopt. Zo wordt zwavelzuur ook gebruikt bij bijvoorbeeld 
waterverwerking.  

Er is echter meer knowhow nodig rond recyclage van residu’s in de mijnbouw. Verder zijn er ook de 
gigantische banden van de in de mijnbouw gebruikte trucks, die moeilijk en duur zijn om te recycleren 
door hun grootte. De verwerking van deze banden is een probleem waarvoor de Chileense overheid 
nog geen oplossing gevonden heeft.  

9. INTERESSANTE INSTELLINGEN 

Ministerie van Milieu 
Het Ministerie van Milieu geeft onder andere informatie over de recyclagesector via het Chilerecicla 
platform.  
Adres: San Martín 73, Santiago 
http://portal.mma.gob.cl/ 
http://chilerecicla.gob.cl/ 
 

http://portal.mma.gob.cl/
http://chilerecicla.gob.cl/
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Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) 
Deze associatie is in het leven geroepen om haar leden te verenigen en te informeren over 
veranderingen in het recyclagelandschap. Daarnaast geeft het ook een overzicht van haar leden, 
waardoor spelers in de recyclagesector makkelijk terug te vinden zijn. 
Adres: Mar del Plata 2111, Providencia, Santiago 
http://www.anir.cl/ 
http://www.anir.cl/socios 
 
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) 
Deze associatie verenigt de verschillende Chileense gemeentes. 
Adres: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 Piso 10, Santiago 
http://www.achm.cl/ 
 
Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos 
(MSUR) 
MSUR verenigt de gemeentes in Santiago, en helpt hen met hun afvalbeleid. 
https://www.msursantiago.cl/ 
 
Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA) 
AMUSA zet zich in voor duurzame ontwikkeling binnen de Chileense gemeentes. 
https://www.msursantiago.cl/ 
 
Consejo Nacional de Producción Limpia 
Deze nationale raad voor propere productie geeft meer informatie over de APL’s, en zit ook aan tafel 
met de verschillende sectoren. 
Adres: Profesora Amanda Labarca 124, Piso 2, Santiago 
http://www.produccionlimpia.cl/ 
 
Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM) 
CENEM is een associatie die de verschillende spelers in de verpakkingssector verenigt. Het speelt ook een 
belangrijke rol in het vertegenwoordigen van haar leden binnen de APL’s. 
Adres: Av. Santa María 7178, Vitacura, Santiago 
http://www.cenem.cl/index.php 
 
Asociación Gremial de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile (ARNEC) 
ARNEC houdt zich bezig met de promotie van hergebruik en reparatie van banden.  
Adres: Santa Rosa 5730, San Joaquín, Santiago 
http://www.arnec.cl/index.php 
 
 
 
  

http://www.anir.cl/
http://www.anir.cl/socios
http://www.achm.cl/
https://www.msursantiago.cl/
https://www.msursantiago.cl/
http://www.produccionlimpia.cl/
http://www.cenem.cl/index.php
http://www.arnec.cl/index.php
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CONCLUSIE 

Sinds de EPR-wet in 2016 van start ging, is er een positieve evolutie aan de gang bij de verschillende 
betrokkenen van deze regelgeving. Zo is de Chileense overheid begonnen met het sensibiliseren van haar 
inwoners rond het belang van recyclage. Daarnaast is zij volop bezig met het structureren van haar 
afvalophaling en -verzameling, het plaatsen van de nodige infrastructuur en het in kaart brengen van de 
herkomst en bestemming van de prioriteitsmaterialen.  

Verder heeft de overheid ook de handen vol met het in gang trekken van het proces, waarbij quota 
zullen opgelegd worden voor elk prioriteitsproduct. Men zal van start gaan met verpakkingen en 
banden, waarna de overige materialen zullen volgen.  

Om een circulaire economie op te zetten is het ook belangrijk om alle gemeentes op één lijn te krijgen, 
en te verbinden met andere spelers van de recyclageketen. Van vitaal belang hierbij is de communicatie 
tussen alle spelers. Hiertoe werden werkgroepen opgericht om alle betrokken partijen van informatie te 
voorzien en voor open communicatielijnen te zorgen. Momenteel circuleren nog veel recycleerbare 
materialen in de informele kanalen, iets wat de overheid een halt wilt toeroepen.  

Mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven 

Chili is momenteel in volle voorbereiding voor de quota die door de overheid opgelegd zullen worden. 
Om hieraan te voldoen, zijn vooral de grote producenten en importeurs zich zowel intern, als binnen 
hun sector aan het voorbereiden.  

Aangezien geen van de actoren aanwezig op het recyclagetoneel ervaring heeft met het succesvol 
uittekenen van EPR-structuren, liggen er bij elke keten binnen de recyclingchain mogelijkheden voor 
Vlaamse consulenten en bedrijven die wel de nodige knowhow hebben.  

Zo hebben zowel overheid als producenten en importeurs nood aan advies over hoe men het best 
structuren kan opzetten voor de afvalophaling, afvalverzameling en recyclage van afval. 

Daarnaast is er ook nood aan recyclagefaciliteiten, aangezien er opeens veel residu’s te verwerken zullen 
zijn wanneer de overheid met haar quota van start gaat.  

Ten slotte zijn innovatieve initiatieven op het vlak van eco-design ook welkom. 
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