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Woord van de voorzitter

als er één domein bij uitstek is waar de 3 
gewesten tot op heden een geïntegreerd 
afvalstoffenbeleid hebben gevoerd, dan 
is het wel inzake verpakkingsafval. het is 
dan ook verwonderlijk te noemen dat de 
Verpakkingsrichtlijn 2004/12/eG in 2007 nog 
steeds niet is omgezet. of mischien is het toch 
niet verwonderlijk, als we kijken hoelang en 
hoe moeilijk de laatste regerings-
onderhandelingen waren en hoever 
de standpunten uit elkaar lagen. de 
onderhandelingen rond de omzetting van de 
nieuwe verpakkingsrichtlijn waren ook lang en 
moeilijk en de standpunten van de gewesten 
lagen aanvankelijk ook ver uit elkaar. Gelukkig 
blijft in België het besef, zowel in het ene als in 
het andere dossier, dat een geharmoniseerde 
aanpak nog altijd zijn belang en nut heeft.

2007 zal dan ook voor wat het beleid 
rond verpakkingen en verpakkingsafval 
betreft, geboekstaafd blijven als het 
jaar waarin de gewesten na meer dan 
2 jaar onderhandelen een akkoord 
hebben bereikt rond de omzetting van de 
Verpakkingsrichtlijn. de tekst is ondertussen 
overlegd met alle betrokken actoren, zodat de 

goedkeuringsprocedure in de 3 gewesten kan 
worden opgestart.

de Vlaamse Regering keurde op 11 april 
2008 het samenwerkingsakkoord tussen de 
Gewesten over de preventie en het beheer 
van verpakkingsafval goed. Ze hechtte 
meteen ook haar principiële goedkeuring aan 
het voorontwerp van decreet tot goedkeuring 
van dit samenwerkingsakkoord. de Waalse 
en Brusselse Regeringen gaven hun 
goedkeuringen eerder op 14 februari 2008.

het samenwerkingsakkoord heeft als 
doelstelling in eerste instantie de preventie 
van verpakkingsafval te bewerkstelligen, 
het hergebruik te bevorderen en pas dan 
de recyclage en nuttige toepassing van 
verpakkingsafval te stimuleren. Belangrijk 
element in het akkoord is de nieuwe heffing 
die aan de erkende organismen voor 
huishoudelijk afval wordt opgelegd, met als 
doel een deel van de kosten voor het beheer 
van huishoudelijk verpakkingsafval die nog bij 
de gemeenschap berusten, op de verpakkings-
verantwoordelijken te verhalen. hopelijk komt 
de goedkeuringsprocedure in de 3 gewesten 

Guy Haemels, Voorzitter
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vóór het zomerreces in een stroomversnelling, 
zodat de komende erkenningsaanvraag van 
fost Plus in dit nieuwe kader kan worden 
behandeld.

de IVC bestaat ondertussen meer dan 10 
jaar en heeft dit met alle betrokkenen uit de 
sector gevierd.
tien jaar verpakkingsbeleid heeft ons 
aan de top in europa geplaatst. dit is de 
gezamenlijke verdienste van alle actoren in 
het veld en een reden om de bestaande vorm 
van partnership aan te houden.

2007 was mijn laatste voorzitterschap. 
Ik kijk met grote tevredenheid terug op de 
samenwerking met allen actief in de sector, 
zowel binnen de IVC als daarbuiten, en dank 
jullie allen voor de schitterende herinneringen 
die ik daaraan overhoud.
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Inleiding door de directeur
Ir. Roger De Boeck, Directeur

Waar de personeelssituatie van het 

Permanent secretariaat van de Interregionale 

Verpakkingscommissie (IVC) in 2006 nog ronduit 

dramatisch was, is er in 2007 toch weer wat 

hoop op beterschap gekomen. er zijn met name 

2 personeelsleden bijgekomen. het totaal aantal 

personeelsleden komt hiermee op 22.

toch is het op zijn minst spijtig te noemen dat, 

op een moment dat de IVC haar 10-jarig bestaan 

viert, het personeelskader van 1998 nog altijd niet 

volledig is ingevuld. daarin was sprake van 

27 personeelsleden. de audit van de werking 

van de IVC, die in 2006 werd uitgevoerd, was 

daarenboven tot de conclusie gekomen dat er 

minstens 31 personeelsleden nodig zijn om de 

essentiële taken van de IVC te kunnen uitvoeren. 

Ik moet vaststellen dat de Gewesten nog steeds 

geen gevolg hebben gegeven aan de conclusies 

van de audit.

het gevolg van dit chronisch personeelstekort 

is dubbel. enerzijds stijgt de werkdruk voor 

het aanwezige personeel, wat kan leiden tot 

motivatieproblemen. anderzijds kunnen een aantal 

kerntaken niet volledig worden uitgevoerd. Zo zijn 

we beperkt in onze communicatiemogelijkheden  

en kunnen we niet zoveel bedrijven (potentiële 

freeriders) controleren en desgevallend 

sanctioneren als we zouden willen. daarenboven 

is het heel moeilijk om piekmomenten, waarop er 

uitzonderlijk veel werk is, op te vangen.

een dergelijk piekmoment deed zich in 2007 

voor: tegen 31 mei moesten de driejaarlijkse 

algemene preventieplannen worden ingediend. 

Voor dit preventieplan werden nieuwe 

standaardformulieren ontwikkeld. de beoordeling 

van de algemene preventieplannen is op datum 

van vandaag echter nog steeds niet afgerond, 

ondanks het feit dat al het beschikbare personeel 

dat hiervoor in aanmerking kwam, op de analyse 

van de preventieplannen werd gezet. ondertussen 

is voor de bedrijven de redelijke termijn om de 

beoordeling van hun preventieplan te ontvangen, 

al ruim overschreden, hetgeen bijzonder 

betreurenswaardig is.

Maar we kunnen slechts roeien met de riemen die 

we hebben.

eén van de manieren om toch zo goed als mogelijk 

onze kerntaken te kunnen blijven vervullen, is 

het uitbesteden van sommige taken. 

In 2007 werden een aantal relevante 

studieopdrachten aanbesteed:

•  de inventarisatie van maatregelen om 

hergebruik aan te moedigen,
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• de analyse van de glasinzameling huis-aan-huis 

en van de mogelijkheden tot optimalisering van 

het glasbollennetwerk en

• de analyse van de behoeften van de IVC inzake 

haar databases.

de IVC heeft de beslissing genomen om een 

nieuwe modulaire databank aan te schaffen 

voor haar interne en externe controles. 

In deze databank komen de gegevens van de 

verpakkingsverantwoordelijken die zelf de 

terugnameplicht vervullen, maar ook (gedeeltelijk) 

die van de leden van de erkende organismen 

fost Plus en Val-I-Pac. de nieuwe databank moet de 

interne controle van dossiers vergemakkelijken 

en deze voor een stuk zelfs automatiseren. 

Zo zullen inconsistenties in de aangiften van de 

verpakkingsverantwoordelijken al bij de encodage 

door de databank worden gesignaleerd. door het 

perfectioneren van de interne controles, kunnen 

de externe controles beter worden aangestuurd. 

tevens ontstaat er een mooi totaalbeeld van de 

wijze waarop een verpakkingsverantwoordelijke  

aan zijn verplichtingen voldoet, doordat de 

essentiële gegevens uit de aangiften aan de 

erkende organismen ook worden geïntegreerd. 

het invoeren van deze nieuwe databank is evenwel 

een zware investering, die bovendien enige tijd 

in beslag zal nemen. de eerste onderdelen van de 

databank zullen al in 2008 geïnstalleerd worden; de 

rest volgt in 2009, 2010 en 2011. Pas vanaf 2009 zal 

de nieuwe databank echt gebruikt kunnen worden.

op 1 januari 2009 zal, naar verwachting, het nieuwe 

samenwerkingsakkoord betreffende de preventie 

en het beheer van verpakkingsafval in werking 

treden. de ontwikkeling van de nieuwe databank 

anticipeert reeds op de nieuwe wetgeving.

op 1 januari 2009 zal, naast het nieuwe 

samenwerkingsakkoord, ook een nieuwe 

erkenning van fost Plus in voege gaan. het is een 

vervelend toeval dat deze 2 zaken samenvallen. 

op het moment dat fost Plus zijn erkennings-

aanvraag moet indienen, zal nog steeds het 

huidige samenwerkingsakkoord van  

toepassing zijn. 

ook wanneer de IVC in december 2008 

een erkenning verleent, zal het nieuwe 

samenwerkingsakkoord nog niet van kracht 

zijn. dit stelt uiteraard praktische en juridische 

problemen, die met het nodige gezond verstand 

opgelost moeten worden. het betekent ook een 

zware bijkomende belasting van het Permanent 

secretariaat.

daarenboven mag op dit sleutelmoment 

in de ontwikkeling van het beleid inzake 

verpakkingsafval het belang van de communicatie 

niet worden onderschat. de IVC engageert zich 

om zo ruim mogelijk te communiceren omtrent de 

nieuwe wetgeving en de gevolgen daarvan voor de 

bedrijven.

onder meer zullen wij in 2008 aanwezig zijn op:

• Industrie & environnement in namen (28-29 mei),

• eMPaCK in Brussel (24-25 september) en

• Ifest in Gent (21-23 oktober).

Voor begin 2009 wordt nu reeds de mogelijkheid 

onderzocht om een studiedag te organiseren 

omtrent het nieuwe samenwerkingsakkoord.

Ir. Roger de Boeck, directeur
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1 .
WeR KI nG Van de I nteR R eGIonale 
VeR PaKKI nGsCoMMIssI e  ( IVC)

1.1.   SamenStelling

de Interregionale Verpakkingscommissie is samengesteld uit een 
Beslissingsorgaan waarvan de leden door de Gewestregeringen worden 
aangeduid en een Permanent secretariaat bestaande uit ambtenaren van de 
drie Gewesten van het land.

het Beslissingsorgaan vergadert maandelijks en neemt de beleidsbeslissingen. 
het voorzitterschap van de IVC wijzigt jaarlijks op 5 maart bij beurtrol 
tussen de Gewesten. Gedurende het eerste gedeelte van 2007 werd het 
voorzitterschap waargenomen door mevrouw Martine Gillet van het Waals 
Gewest en tijdens het tweede gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf 5 maart, door 
de heer Guy haemels van het Vlaams Gewest.

als directeur van de IVC organiseert de heer Roger de Boeck de werking van 
het Permanent secretariaat bij de voorbereiding van de beleidsbeslissingen 
en bij het toezicht op de uitvoering van het samenwerkingsakkoord en de 
erkenningen.
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de samenstelling van het Beslissingsorgaan was als volgt:

Vlaams gewest
gewone leden plaatsvervangers
Guy haeMels Peter lonCKe
hugo GeeRts anne VandePutte
danny WIlle Geert de RooVeR

Brussels Hoofdstedelijk gewest
gewone leden plaatsvervangers
Griet Van KeleCoM Valérie VeRBRuGGe
eric MonaMI Barbara deWulf / francis RadeRMaKeR1 
Vincent JuMeau olivier Bosteels

Waals gewest
gewone leden plaatsvervangers
Martine GIllet Jean-Yves MeRCIeR
Christine GoIset olivier PICRon
anne duMont Pierre CollIGnon

1 Mevrouw Barbara dewulf werd vanaf juni 2007 vervangen door de heer francis Radermaker.



1.2.  De iVC Begroting 2007
de IVC begroting voor het werkingsjaar 2007 kan als volgt worden samengevat:

Begrote bedragen (in euR)
huisvestingskosten 119.200
Kantoorkosten 136.000
Reiskosten en representatiekosten 69.000
exploitatiekosten wagenpark 40.500
overige algemene werkingskosten 41.000
huur gebouwen 270.000
specifieke aankopen - werking 70.000
studies en onderzoeken 68.000
sensibilisering en informatievoorziening 160.000
Belastingen 0
Investeringen 40.000
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN 1.013.700

afgezien van de bijkomende personeelskosten voor het Waals Gewest, die buiten de 
gemeenschappelijke werkingskosten vallen, is het voor 2007 begrote bedrag met 
6,32 % gedaald ten opzichte van 2006.

de inkomsten van de IVC worden door de Gewesten ter beschikking gesteld volgens de 
verdeelsleutel bepaald in het samenwerkingsakkoord, waarbij de Gewesten respectievelijk 
volgende percentages van het vereiste bedrag betalen:
• 60,9 % voor het Vlaams Gewest,
• 31,5 % voor het Waals Gewest, 
• 7,6 % voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest. 

om tot een equivalent personeelsaantal tussen de Gewesten te komen, heeft het Waals Gewest 
een bijkomend bedrag betaald aan de IVC.

Voor het werkingsjaar 2007 werden, na aftrek van het begrotingssaldo van 2006, de volgende 
bedragen door de Gewesten ter beschikking gesteld:

Gemeenschappelijk 
bedrag

Bijkomende 
personeelskosten 
Waals Gewest

overdracht door de oVaM 466.884
overdracht door het office wallon des déchets 319.316 85.000
overdracht door het BIM 58.265
ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN 844.465 85.000
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HOOGDRINGENDHEID

op 11 februari 2004 werd de Richtlijn 94/62/eG 
gewijzigd door de Richtlijn 2004/12/eG. 
de nieuwe richtlijn bracht 2 belangrijke 
wijzigingen aan:
• een verduidelijking van de definitie van 

‘verpakking’ door het toevoegen van 
interpretatiecriteria;

• het verhogen van de doelstellingen inzake 
recyclage en nuttige toepassing.

deze wijzigingen maken een aanpassing  
van het samenwerkingsakkoord van  
30 mei 1996 noodzakelijk, ondanks het  
feit dat in de praktijk:
• de interpretatiecriteria voor de 

verduidelijking van de definitie van 
‘verpakking’ reeds door de IVC worden 
toegepast;

• België al de hoogste percentages van 
recyclage en nuttige toepassing haalt  
in de eu.

de termijn voor het omzetten van de Richtlijn 
2004/12/eG liep af op 18 augustus 2005.  
de verhoogde doelstellingen voor recylage  
en nuttige toepassing moeten aan de 
bedrijven worden opgelegd tegen ten laatste 
31 december 2008.

op 12 juli 2007 werd het Koninkrijk België 
veroordeeld door het europees hof van 
Justitie in de zaak C-90/07 (Commissie tegen 
Koninkrijk België), wegens het niet tijdig 
omzetten van de Richtlijn 2004/12/eG.

ondertussen overweegt de europese 
Commissie om België al voor de 2de keer 
voor het europees hof te dagen. op dat 
moment kan de Commissie ook vragen om 
boetes en zelfs dwangsommen op te leggen. 
de herziening van het samenwerkingsakkoord 
is dus dringender dan ooit.

WERKzAAMHEDEN IN DE TASK FORcE

de tekstontwerpen betreffende de herziening 
van het samenwerkingsakkoord komen 
tot stand in overleg tussen het Vlaams, het 
Waals en het Brussels hoofdstedelijk Gewest 
in het kader van een task force, die werd 
opgericht in de schoot van de Interregionale 
Verpakkingscommissie.

deze task force is in 2007 acht keer 
samengekomen om de teksten te finaliseren.

1.3.  Herziening Van Het SamenWerkingSakkoorD
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op 17 september 2007 werd een 
overlegvergadering georganiseerd met de 
verschillende stakeholders, waaronder het 
bedrijfsleven, vertegenwoordigd door fost Plus, 
Val-I-Pac en het Gemeenschappelijk Platform 
Verpakkingen en Verpakkingsafval, en de 
gemeenten en intercommunales. de ontwerpen 
werden verschillende keren aangepast volgens 
de opmerkingen van de stakeholders.

eind 2007 was de nieuwe ontwerptekst 
eindelijk af en werd hij voor principiële 
goedkeuring aan de Regeringen bezorgd. 
Vervolgens kan dan de procedure worden 
aangevat om te komen tot een parlementaire 
goedkeuring.

HET NIEUWE ONTWERp

het nieuwe ontwerp van samenwerkings-
akkoord heeft niet alleen tot doel om 
de Richtlijn 2004/12/eG in Belgische 
wetgeving om te zetten, maar ook om 
een globale herziening door te voeren van 
de wetgeving inzake de preventie en het 
beheer van verpakkingsafval in het licht van 
de ervaringen die werden opgedaan bij de 
toepassing van het samenwerkingsakkoord 
van 30 mei 1996.

daarom werd er gekozen voor een 
nieuw samenwerkingsakkoord dat het 
samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 
vervangt, eerder dan voor een wijzigende tekst.

de bedoeling van het ontwerp van 
samenwerkingsakkoord betreffende de 
preventie en het beheer van verpakkingsafval 
is dubbel:
• de omzetting van de Richtlijn 2004/12/eG;
• de verbetering van de werking van de 

wetgeving (het samenwerkingsakkoord van 
30 mei 1996) door:
- administratieve vereenvoudiging 

(bijvoorbeeld: invoeren van 
minimumdrempels, vereenvoudigen van 
procedures),

- het stroomlijnen van diverse bepalingen 
(bijvoorbeeld: definities),

- het aanpassen aan de realiteit van de 
doelstellingen voor de bedrijven inzake 
de recyclage en nuttige toepassing van 
verpakkingsafval,

- het perfectioneren van de procedures 
voor toezicht en sanctionering.

de belangrijkste vernieuwingen in vergelijking 
met het huidige samenwerkingsakkoord zijn 
de volgende:
• de bijkomende criteria ter verduidelijking 

van de definitie van ‘verpakking’ worden 
opgenomen.

• de definitie van ‘verpakkingsverantwoordelijke’ 
wordt vervolledigd door de toevoeging van 
een nieuw type verantwoordelijke: de 
Belgische producent of importeur van 
lege serviceverpakkingen. hierdoor zijn 
duizenden kleinhandelaars niet langer 
verpakkingsverantwoordelijke.

• er wordt een minimumdrempel van  
300 kg ingevoerd voor de terugnameplicht. 
Wie maar occasioneel een verpakking, 
bijvoorbeeld een kartonnen doos, gebruikt 
en dus onder de drempel blijft, wordt 
vrijgesteld van de terugnameplicht.

• er komt ook een nieuwe minimumdrempel 
voor de verplichting om een algemeen 
preventieplan in te dienen. deze drempel 
bedraagt 300 ton, waar er vroeger maar 
sprake was van 10 ton. In de vroegere 
10 ton moesten enkel de verpakkingen 
worden opgenomen die in België waren 
aangebracht en niet de verpakkingen van 
geïmporteerde producten.  
In de 300 ton moeten alle verpakkingen 
worden gerekend, waarvoor een bedrijf de  
verpakkingsverantwoordelijke is.

• het erkende organisme voor huishoudelijk 
verpakkingsafval moet bijdragen aan 
de financiering van het beleid van de 
Gewesten inzake preventie en beheer van 
afvalstoffen. deze bijdrage bedraagt 0,50 
euro per inwoner per jaar.

• er komen sterk vereenvoudigde procedures 
voor controle en sanctionering van 
bedrijven en met name van freeriders 
(bedrijven die niet in regel zijn met de 
terugnameplicht).
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de volgende globale percentages moeten gehaald worden:

>> VooR VeRPaKKInGsafVal Van huIshoudelIJKe ooRsPRonG
• vanaf het kalenderjaar 2008:

-  recyclage: 80 %;
-  nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding  

met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 90 %.

>> VooR VeRPaKKInGsafVal Van BedRIJfsMatIGe ooRsPRonG
• vanaf het kalenderjaar 2008:

-  recyclage: 75 %;
-  nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding  

met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 80 %.
• vanaf het kalenderjaar 2010:

-  recyclage: 80 %;
-  nuttige toepassing, vermeerderd met ‘verbranding  

met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties’: 85 %.

daarnaast moeten de volgende percentages per materiaal gehaald worden:
•  60 % in gewicht voor glas;
•  60 % in gewicht voor papier/karton;
•  60 % in gewicht voor drankkartons;
•  50 % in gewicht voor metalen;
•  30 % in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend  

materiaal wordt meegeteld dat tot kunststoffen wordt gerecycleerd;
•  15 % in gewicht voor hout.
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• er worden nieuwe percentages van recyclage en nuttige toepassing voorzien:



In 2007 heeft de IVC haar beleid 
verdergezet, dat zich in de eerste plaats 
richt op het voorkomen van overtredingen 
en het begeleiden van de verpakkings-
verantwoordelijken, maar dat toch meer en 
meer ook het repressieve luik benadrukt. 
tien jaar na de inwerkingtreding van het 
samenwerkingsakkoord was de tijd gekomen 
voor een hardere aanpak van de  
verpakkingsverantwoordelijken die hun 
wettelijke verplichtingen niet naleven, de 
zogenaamde freeriders.

de controlestrategie van de IVC kan als volgt 
worden samengevat:
• Bij een eerste controle op het terrein gaan 

de controleurs, voor zover dit nodig is, de 
reglementering opnieuw uitleggen aan  
de verpakkingsverantwoordelijken.  
Gecontroleerde bedrijven die niet in 
regel zijn, krijgen de mogelijkheid om 
hun situatie te regulariseren. als een 

gecontroleerd bedrijf zich niet in orde  
stelt, wordt proces-verbaal opgesteld.

• Bedrijven die niet in orde zijn met de 
wetgeving, hoewel ze er duidelijk mee 
vertrouwd zijn, bijvoorbeeld omdat ze 
eerder wel lid waren van fost Plus of  
Val-I-Pac, worden doorgaans schriftelijk 
tot de orde geroepen. In de regel 
is er dan sprake van 2 schriftelijke 
remediëringsvoorstellen, waarvan het 
laatste steeds aangetekend wordt 
opgestuurd. Wanneer bedrijven niet ingaan 
op de schriftelijke remediëringsvoorstellen, 
wordt een proces-verbaal opgesteld.

• de processen-verbaal worden steeds aan  
de parketten bezorgd.

• Wanneer de parketten niet wensen tot 
vervolging over te gaan, wordt systematisch 
een administratieve geldboete opgelegd. 
deze geldboetes zijn soms bijzonder hoog. 
In 2007 kregen 4 verpakkingsverantwoor-
delijken een administratieve geldboete.

1.4.  Controle Van freeriDerS
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1997
de bedrijven moeten hun eerste aangiftes 
doen. fost Plus krijgt zijn eerste erkenning 
(1997-1998).

1998
het eerste algemeen preventieplan moet 
worden ingediend (1998-2000); fost Plus 
krijgt zijn tweede erkenning (1999-2003) en 
Val-I-Pac wordt voor de eerste keer erkend 
(1998-2001).

2001
het tweede algemeen preventieplan moet 
worden ingediend (2001-2003); de werking 
van fost Plus wordt grondig geëvalueerd, 
hetgeen leidt tot een aanpassing van zijn 
erkenning. Val-I-Pac krijgt zijn tweede 
erkenning (2002-2006).

2002
In het kader van de erkenning van fost 
Plus worden door de intercommunales 
pilootprojecten opgezet om de geografische 
dekking van het grondgebied af te ronden en 
om vernieuwende projecten te testen.

2003
fost Plus ontvangt zijn derde erkenning 
(2004-2008).

2004
het derde algemeen preventieplan moet 
worden ingediend (2004-2006); de werking 
van Val-I-Pac wordt geëvalueerd.

2006
Val-I-Pac krijgt zijn derde erkenning (2007-
2011) en er vindt een audit plaats over de 
werking van de IVC en haar Permanent 
secretariaat.

2007
het vierde algemeen preventieplan moet 
worden ingediend (2007-2009).

STUDIENAMIDDAG

onze 10de verjaardag was de gelegenheid om 
een studienamiddag te organiseren in het 
Kasteel van Groot-Bijgaarden op 23 november 
2007. hierop werd iedereen die van dichtbij 

of veraf had bijgedragen tot de opbouw 
van de identiteit van de Interregionale 
Verpakkingscommissie bijeengebracht.

de studienamiddag begon met de 
verwelkoming door de voorzitter,  

het is nu al 10 jaar geleden dat de 
Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) 
opgericht werd als gemeenschappelijke 
instelling van de drie Gewesten. In de 
loop der jaren heeft de IVC een centrale 
positie ingenomen in het landschap van de 
verpakkingen en het verpakkingsafval.

sinds 10 jaar legt de IVC zich toe op het doen 
naleven van het samenwerkingsakkoord. 
dit is trouwens niet zonder resultaat 

gebleven. de resultaten van recyclage en 
nuttige toepassing zijn steeds verbeterd, 
zodat we nu zelfs aan de top staan van de 
recyclage in europa. ook inzake de preventie 
van verpakkingsafval is er in 10 jaar veel 
verwezenlijkt.

deze verjaardag laat ons toe om 10 jaar van 
mobilisering, actie en engagement te vieren. 
natuurlijk is de weg nog lang, maar er werd 
reeds een indrukwekkend traject afgelegd.

1.5.  10 jaar iVC
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de heer Hugo Geerts bespreekt de relaties tussen de IVC en haar 
‘publieke partners’, zoals daar zijn de Gewesten en in het bijzonder 
de voor afval bevoegde gewestelijke administraties, de gemeenten 
en intercommunales en de europese Commissie. als lid van het 
Beslissingsorgaan dankt de heer Geerts het Permanent secretariaat, dat 
op zich ook als een kleine milieuadministratie moet worden beschouwd.

Mevrouw Anne Dumont bespreekt de bijzondere verhouding tussen de 
IVC en ‘de industrie’, oftewel haar ‘private partners’. Meer dan 100.000 
bedrijven zijn dagelijks betrokken bij de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval. de IVC heeft een centrale rol bij het begeleiden en 
controleren van de bedrijven. het nieuwe samenwerkingsakkoord gaat 
uit van een verdere internalisering van de milieukost.

de heer Eric Monami onderstreept het belang van de preventie van 
verpakkingsafval en van de herbruikbare verpakkingen. 
de bevolking vraagt meer inspanningen van de bedrijven op het vlak van 
preventie. sommige verpakkingen zijn ‘anachronistisch’. er is nog steeds 
een marge voor vooruitgang.

de studienamiddag werd afgesloten met  
een rondetafelgesprek. de voorzitter, de  
heer Guy haemels, trad op als moderator.  
de volgende personen namen deel aan  
het gesprek:
• de heer Cédric slegers (feBeM);
• de heer Johan sneyers (Val-I-Pac);
• de heer henri Meiresonne (fost Plus);
• de heer Roger Croughs (Copidec);
• de heer Christof delatter (Interafval);
• de heer Koen demaesschalck 

(Gemeenschappelijk Platform Verpakkingen 
en Verpakkingsafval).

In het rondetafelgesprek werden een aantal 
thema’s aangesneden, die tot een interessant 
debat leidden:
• Wat is de waarde van de interregionale 

aanpak? Waarom wordt deze aanpak niet 
gekozen voor andere afvalstromen?

• hoe staan de deelnemers tegenover het 
nieuwe samenwerkingsakkoord?

• hoe beoordelen de deelnemers de IVC 
na 10 jaar? Wat wensen zij de IVC voor de 
toekomst toe?

na het rondetafelgesprek was de 
studienamiddag afgesloten en kon het 
minder officiële gedeelte van de viering 
beginnen…

de heer Guy haemels. de directeur,  
de heer Ir. Roger de Boeck, gaf vervolgens  
een uiteenzetting over de geschiedenis van  
de IVC, de verwezenlijkingen in de loop van 
haar 10-jarig bestaan, de resultaten van 
recyclage en nuttige toepassing en ten slotte 
over de vooruitzichten naar de toekomst.

hierna werd het woord gegeven aan de 
vertegenwoordigers van de drie Ministers  
van leefmilieu:

• de heer hugo Geerts, vertegenwoordiger 
van Minister hilde Crevits voor het Vlaams 
Gewest;

• mevrouw anne dumont, 
vertegenwoordigster van Minister Benoît 
lutgen voor het Waals Gewest;

• de heer eric Monami, vertegenwoordiger 
van Minister evelyne huytebroeck voor het 
Brussels hoofdstedelijk Gewest.
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een rustige morgen in het idyllische Groot-Bijgaarden
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de voorzitter opent de dag...

de intercommunales kijken al met plezier uit naar de komende 
onderhandelingen over de erkenning van fost Plus

henri Meiresonne van fost Plus 
raakt in vervoering



Roger de Boeck beschrijft de 
verwezenlijkingen van de IVC in 
de voorbije 10 jaar...

anne dumont bespeelt vakkundig het publiek

Waarover gaat deze discussie?

Johan sneyers van Val-I-Pac weet 
ervan te genieten

henri Meiresonne denkt er in ieder geval 
het zijne van
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Mmm... maar is dit stokje nu een verpakking of niet?

Verdorie... da’s iets waar we nog niet aan gedacht hebben!

francis huysman (Val-I-Pac) heeft 
genoeg gehoord...

anderen weten niet wat ervan te denken
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Wat kriebelt er daar?

hebt ge dat gezien???

de sfeer komt erin

oei oei!
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topoverleg...

... en strategische besprekingen

de erkende organismen vergelijken 
hun cijfers

Valérie Verbrugge (aBP):  “Kijk ze zijn 
weer over het werk bezig.”
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de directeur bekijkt zijn personeel met trots

Valt er nog iets te lachen?

en zo keert na een gezellige avond de rust weer 
in het feeërieke Groot-Bijgaarden

21
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2.
PR eVentI ePlan 2007

In 2007 moesten de bedrijven hun vierde algemeen 
preventieplan indienen.

net zoals dat het geval was voor de twee vorige 
preventieplannen (het preventieplan 2001 en het preventieplan 
2004), heeft de IVC een standaardformulier opgesteld om de 
verpakkingsverantwoordelijken te helpen bij het opmaken 
van hun individueel preventieplan. de structuur van dit 
standaardformulier is echter sterk veranderd in vergelijking 
met het formulier dat in het verleden gebruikt werd. 
daarom heeft de IVC een bijkomende termijn toegekend aan de 
verpakkingsverantwoordelijken die een preventieplan moesten 
indienen, om hen de kans te geven zich vertrouwd te maken 
met de nieuwe versie van het standaardformulier. 
het preventieplan 2007-2010 moest ingediend worden 
tegen 31 mei 2007 in plaats van 5 maart 2007.
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In de loop van de maand maart werd er 
een mailing betreffende het preventieplan 
2007 georganiseerd. alle verpakkingsverant-
woordelijken die in 2004 een preventieplan 
hadden ingediend, hebben het nieuwe 
standaardformulier ontvangen.

op hetzelfde moment werd er een andere 
mailing gestuurd naar de verpakkings-
verantwoordelijken die vroeger nog geen 
preventieplan indienden, maar van wie werd 
aangenomen dat ze in 2007 waarschijnlijk 
wel een preventieplan moesten indienen. 
Zij werden verzocht om, wanneer ze effectief 
aan de verplichting onderworpen zijn, het 
standaardformulier voor het opstellen van 
het preventieplan aan te vragen.

aan alle verpakkingsverantwoordelijken werd 
gevraagd om in ieder geval door middel van 
een antwoordstrook die bij de twee mailings 
gevoegd was mee te delen of zij al dan niet 
onderworpen zijn aan de verplichting om een 
preventieplan op te stellen.

op deze wijze werden in de maand maart 
452 bedrijven aangeschreven door de IVC.

In juli was de situatie als volgt:
• 265 bedrijven hebben hun individueel 

preventieplan 2007 ingediend bij de IVC;
• 80 bedrijven hebben nog niet geantwoord;
• 45 bedrijven hebben meegedeeld een 

individueel preventieplan te moeten 
indienen, maar hebben dat nog niet 
gedaan;

• 3 bedrijven hebben meegedeeld een 
preventieplan te zullen indienen via hun 
beroepsfederatie;

• 51 bedrijven hebben ons laten weten geen 
individueel preventieplan 2007 (meer) te 
moeten indienen;

• 8 bedrijven hebben de evaluatie 2007 van 
hun vorige algemeen preventieplan (2004-
2006) ingediend, maar hebben nog geen 
preventieplan 2007 ingediend.

einde juli heeft de IVC aan 133 verpakkings-
verantwoordelijken (80+45+8) aangetekende 
aanmaningsbrieven verstuurd. als een gevolg 
hiervan was de situatie in september 2007 
reeds sterk verbeterd:
• 307 bedrijven hebben hun individueel 

preventieplan 2007 ingediend bij de IVC;
• 86 bedrijven hebben ons laten weten geen 

individueel preventieplan 2007 (meer) te 
moeten indienen;

• 23 bedrijven hebben hun preventieplan via 
hun beroepsfederatie ingediend;

• slechts 36 bedrijven hebben de IVC nog 
niet voldoende geïnformeerd en zijn 
mogelijks in overtreding van hun wettelijke 
verplichting inzake het preventieplan.

de 36 overgebleven bedrijven werden 
telefonisch gecontacteerd door de IVC 
en hebben zich daarop allemaal, op één 
uitzondering na, geëngageerd om alsnog  
een preventieplan in te dienen.

Voor wat betreft de sectorale 
preventieplannen, stond de teller van de 
ingediende preventieplannen in september 
2007 reeds op 18.

op het einde van 2007 bedroeg het 
totale aantal ingediende individuele 
preventieplannen 326 en waren er 21 sectorale 
preventieplannen ingediend.

Voor de analyse van de preventieplannen 
2007 heeft de IVC een nieuwe databank 
ontwikkeld. deze nieuwe databank zou 
aanzienlijk beter en vollediger moeten 
zijn dan de oude databank, die voor de 
analyse van de vorige preventieplannen 
werd gebruikt. Maar, als men het heeft 
over ‘beter en vollediger’, mag het niet 
verbazen dat het encoderen van de gegevens 
van de preventieplannen in deze nieuwe 
databank zeer veel tijd in beslag neemt. 
dit is één van de belangrijkste redenen 
waarom, op het moment van het opstellen 
van dit activiteitenverslag, de analyse van 
de ingediende preventieplannen nog niet 
voltooid is.
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3.
ContRole Van de eR Ken de 
oRGan IsMen (C IJ feRs 2006 )
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3.1.  Controle Van foSt PluS

de controle op de cijfers van recyclage en nuttige toepassing 
die fost Plus indiende voor het werkingsjaar 2006, verliep 
grotendeels op dezelfde wijze als vorige jaren.
er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

Zoals vorig jaar ging bijzondere aandacht naar de controle van 
de aanvullende recyclagestromen overeenkomstig artikel 8 
van de erkenning van fost Plus. deze stromen worden niet op 
initiatief van fost Plus ingezameld en gerecycleerd, maar wel 
onder de verantwoordelijkheid van de intercommunales. 
het gaat dan bijvoorbeeld om verpakkingen uit ePs 
(piepschuim), KGa, gemengde plastics of om plastic 
verpakkingsfolies. 
er moest, net zoals vorig jaar, veel bijkomende informatie 
worden opgevraagd bij de intercommunales en de privé-
operatoren.



de referentiekosten zijn de gemiddelde kosten van de toegewezen markten voor de selectieve 
inzameling van PMd, glas en papier/karton en voor de sortering van PMd.

de erkenning van fost Plus bepaalt dat de IVC elk jaar de referentiekosten vastlegt voor het 
lopende jaar. de IVC baseert zich hiervoor op de cijfers die fost Plus jaarlijks aan de IVC voorlegt en 
die zij te controleren heeft.

In 2005 heeft de IVC door een studiebureau, na consultatie van alle betrokken stakeholders, een 
methodologie laten opmaken voor het bepalen van de referentiekosten.

op basis van deze methodologie heeft de IVC de referentiekosten 2007 als volgt bepaald:

BEpALEN VAN DE REFERENTIEKOSTEN VOOR HET jAAR 2007

IVCIe Referentiekosten 
2007
Methode aBC2,3

totaal Bollen/huis-aan-huis Containers
100 %   
vast
€/inw

100 % 
var.*
€/t

60 %     
vast
€/inw

40 % 
var.*
€/t

100 %
vast
€/inw

100 % 
var.*
€/t

60 %
vast
€/inw

40 % 
var.*
€/t

100 %    
vast
€/inw

100 % 
var.*
€/t

60 %     
vast
€/inw

40 % 
var.*
€/t

Glas totaal 1,5698 50,78 0,9419 20,31 1,3600 53,16 0,8160 21,26 0,2099 40,09 0,1259 16,03
>200 1,4367 47,46 0,8620 18,98 1,2690 50,05 0,7614 20,02 0,1677 34,97 0,1006 13,99
<200 2,6644 73,04 1,5986 29,21 2,0823 76,21 1,2494 30,48 0,5821 63,61 0,3492 25,44

PaPIeR/KaRton totaal 3,2344 46,88 1,9407 18,75 2,6702 52,57 1,6021 21,03 0,5642 31,18 0,3385 12,47
>200 3,1899 46,08 1,9139 18,43 2,6834 51,18 1,6100 20,47 0,5065 30,30 0,3039 12,12
<200 3,6277 54,71 2,1766 21,89 2,5246 73,33 1,5147 29,33 1,1031 35,39 0,6619 14,15

PMd-oPhalInG totaal 2,9552 188,24 1,7731 75,29 2,6617 197,60 1,5970 79,04 0,2935 132,08 0,1761 52,83
>200 2,8147 185,11 1,6888 74,05 2,5915 194,91 1,5549 77,96 0,2231 115,48 0,1339 46,19
<200 4,6374 217,78 2,7825 87,11 3,7107 231,72 2,2264 92,69 0,9267 191,15 0,5560 76,46

PMd-soRteRInG 2,8517 192,28 1,7110 76,91

2  Gewogen gemiddelde van de fost Plus referentiekosten 2003 (10 %), 2004 (20 %), 2005 (30 %) en 2006 (40 %), 
geactualiseerd naar het prijsniveau van 2007.

3  er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen projecten met meer of minder dan 200 inwoners per km2.

(* variabel)
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de controle op de cijfers van recyclage en 
nuttige toepassing die Val-I-Pac indiende voor 
het werkingsjaar 2006, verliep grotendeels 
op dezelfde wijze als vorige jaren. er werden 
geen onregelmatigheden vastgesteld.

het werkingsjaar 2006 was het laatste jaar 
waarin de vorige erkenning van toepassing 
was. de verbeterde controleprocedure die 
Val-I-Pac volgens de nieuwe erkenning 
vanaf 2007 moet gebruiken, waarin de 
bedrijfsrevisor van de operator geen rol meer 
speelt, werd echter in 2007 al toegepast voor 
de resultaten van 2006.

3.3.  oPVolgingSCommiSSieS

de opvolgingscommissies zijn samengesteld 
uit vertegenwoordigers van het erkend 
organisme en leden van het Permanent 
secretariaat. Zij verzekeren de formele 
opvolging van de beslissingen van de IVC en 
van de lopende dossiers en acties.

In 2007 kwam de opvolgingscommissie  
Fost plus 4 keer samen.

In de loop van 2007 werden onder meer de 
volgende onderwerpen besproken:
• stand van zaken bij de 

contracthernieuwingen van de 
intercommunales;

• recyclageattesten intercommunales;
• IVC-controlenota’s en met name de 

afsluiting van de gegevensinzameling 
aangaande de recyclagecijfers;

• inzameling van PMd in bedrijven;
• inzameling van de metaalfractie afkomstig 

van huishoudelijke verpakkingen bij de 
huisvuilverbrandingsinstallaties en bij 
andere verwerkingsinstallaties;

• interpretatie van het begrip ‘opdrachtgever’ 
in de nieuwe eG-Verordening aangaande 
de grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen;

• monitoring van de herbruikbare 
verpakkingen door de IVC;

• stand van zaken aangaande de 
verschillende IVC-studies.

In 2007 vergaderde de opvolgingscommissie 
Val-I-pac vijf maal. onder andere de volgende 
onderwerpen stonden herhaaldelijk op 
de dagorde: de controle van de resultaten 
voor het werkingsjaar 2006 en het KMo-
plan. andere belangrijke items waren de 
prospectie-acties naar nieuwe leden, de 
tarieven voor leden, de directe betaling van 
container- en recyclageforfaits en de IVC-
verwerkingsattesten.

Vanzelfsprekend stond ook de stand van 
zaken betreffende de herziening van het 
Samenwerkingsakkoord regelmatig op de 
agenda van de beide opvolgingscommissies.

3.2.  Controle Van Val-i-PaC
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4 .
C IJ feRs Van R eCYC laGe en 
n uttIGe toePassI nG VooR 2006
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4.1.  reSultaten Van foSt PluS

Zoals vorig jaar overschrijdt fost Plus de 100 % recyclage voor papier/karton 
en voor glas. Voor papier/karton komt dit hoofdzakelijk doordat bedrijfsmatig 
papier/karton in de huishoudelijke ophalingen terechtkomt, hetgeen een 
quasi-onvermijdbaar fenomeen is4. Voor glas moet een deel van de verklaring 
gezocht worden in de parallelle import vanuit het buitenland5.

Voor de metalen werd in de erkenning van fost Plus een formule opgenomen 
om tot een correcte inschatting te kunnen komen van het gedeelte 
verpakkingsafval in de stroom van uit schroot gerecycleerd metaal. hierdoor is 
er geen overschrijding van de 100 % meer voor metaal.

de door de IVC aanvaarde bijkomende tonnages voor plastic zijn afkomstig van 
de toepassing van artikel 8 van de erkenning van fost Plus. het gaat hier om 
aanvullende stromen verpakkingsafval (ten opzichte van het basisscenario van 
fost Plus), die niet door fost Plus, maar wel onder de verantwoordelijkheid van 
de intercommunales worden ingezameld.

4 Wanneer bijvoorbeeld een winkel in een straat met gewone bewoning een paar kartonnen dozen 
buiten zet, kan de intercommunale vaak dit verpakkingsafval niet onderscheiden van dat van de 
gezinnen. Wanneer de winkelier dan nog zelf boven zijn zaak woont, wordt het onderscheid al 
helemaal onmogelijk. een andere oorzaak voor de aanwezigheid van bedrijfsmatig karton in de 
huishoudelijke inzamelingen kan gevonden worden in de kartonnen dozen die de warenhuizen 
ter beschikking van het cliënteel stellen, om hun aankopen in te verpakken.

5 het kan hier gaan om import door bedrijven of kleinhandelaars, zoals restaurants; deze zijn dan 
freerider. het kan evenwel ook gaan om import door particulieren; men brengt een paar flesjes 
wijn mee uit frankrijk…



fost Plus behaalde voor het aangiftejaar 2006 
een recyclagepercentage van 82,24 %. 
de hoeveelheden papier/karton en glas 
waartegenover geen aansluiting bij fost Plus 
staat, waarvan de IVC wel degelijk erkent dat 
ze gerecycleerd werden, alsook het tonnage 
PMd-residu dat nuttig toegepast wordt met 
energierecuperatie, kunnen worden opgeteld 
bij de gerecycleerde hoeveelheden en leiden 
dan tot een totaal percentage nuttige 
toepassing van 94,08 %.

fost Plus behaalde aldus ruim de wettelijke doelstellingen.

Aangesloten 
hoeveelheden 
(in ton)

Recyclage 
(in ton)

Nuttig 
toegepaste 
hoeveelheden 
met energie-
recuperatie 
(in ton)

Recyclage 
(in %)

Nuttige 
toepassing 
(in %)

Papier/karton 142.004 142.004 100,00
Glas 297.272 297.272 100,00
Plastics 182.234 61.433
Bijkomende 
plastics

1.348

totaal plastics 62.781 34,45
Metalen 85.339 84.687 99,23
drankkartons 19.946 13.787 69,12
overige 3.386 25 0,71
Totaal 730.181 600.556 82,24
niet-aan-
gesloten  
papier/karton

42.035

niet-aan-
gesloten glas

19.867

Verbranding 
PMd-residu

24.482

Algemeen 
totaal

662.458 24.482 94,08
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de hier opgenomen tabellen bevatten 
de cijfers die werden vastgelegd als de 
definitieve door Val-I-Pac behaalde resultaten 
voor het werkingsjaar 2006. de eerste tabel 
bevat de tonnages en de tweede bevat de 
bijhorende percentages.
er is onderscheid gemaakt tussen nuttige 
toepassing met energierecuperatie en 
verbranding met energierecuperatie. 
Bij nuttige toepassing wordt verpakkingsafval 
verwerkt in specifieke installaties; het 
betreft uitsluitend niet-gemengd afval en is 

hoofdzakelijk bestemd voor Rdf6-productie 
voor cementovens en houtverbranding in 
stoomketels of drooginstallaties. 
Bij verbranding wordt verpakkingsafval 
(zowel gemengd als niet-gemengd) verwerkt 
in afvalverbrandingsinstallaties.
Val-I-Pac behaalde in 2006 een 
recyclagepercentage van 80,0 % en een 
percentage totale nuttige toepassing van 
86,7 % (verbranding met energierecuperatie 
inbegrepen) en haalde aldus ruim de 
wettelijke doelstellingen.

4.2. reSultaten Van Val-i-PaC

6 Refuse-derived fuel: uit afval bekomen brandstof

2006 (in ton) Op de markt 
gebracht

Recyclage Energie-
recuperatie

Totale nuttige 
toepassing

Kunststof 82.735 41.920 14.819 56.739
Papier/karton 364.660 340.241 12.954 353.195
Metaal 35.350 30.604 0 30.604
hout 151.400 101.114 14.679 115.793
andere 8.822 373 763 1.136
Totaal 642.966 514.252 43.215 557.466

2006 (in %) Recyclage Energierecuperatie Totale nuttige 
toepassing

Kunststof 50,7 17,9 68,6 
Papier/karton 93,3 3,6 96,9 
Metaal 86,6 0,0 86,6 
hout 66,8 9,7 76,5 
andere 4,2 8,7 12,9 
Totaal 80,0 6,7 86,7
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4.3. reSultaten Van De inDiViDuele VerPakkingS-   
 VerantWoorDelijken

Voor wat het aangiftejaar 2006 betreft, hebben 366 bedrijven7 meegedeeld zelf aan de 
terugnameplicht te hebben voldaan.

de globale gegevens van de verpakkingsverantwoordelijken die bij de IVC aangeven zelf aan de 
terugnameplicht te voldoen, zijn de volgende8:

7 situatie op 24/01/2008 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2006.
8 situatie op 24/01/2008 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2006.
9 Glas inbegrepen.

Type materiaal Op de Belgische markt 
gebracht (in ton)

Gerecycleerd (in ton) Verbrand met energie-
recuperatie (in ton)

Papier/karton 30.323 27.777 135
Kunststof 3.176 2.409 247
Metaal 2.216 1.863 13
hout 13.964 13.076 569
overige materialen9 813 30 343
Totaal 50.492 45.155 1.307
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In dit punt worden de resultaten 
weergegeven die België voor het jaar 2006 
rapporteert aan de europese Commissie. 
In de door europa bepaalde berekeningswijze 
moet rekening gehouden worden met:
• alle eenmalige verpakkingen die op de 

Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook 
met de hoeveelheden die door freeriders op 
de markt worden gebracht;

• alle herbruikbare verpakkingen die voor de 
eerste keer op de Belgische markt worden 
gebracht;

• de resultaten van recyclage en nuttige 
toepassing van verpakkingsafval van 
eenmalige verpakkingen, zoals meegedeeld 

door de erkende organismen fost Plus en 
 Val-I-Pac, alsook door de verpakkings-

verantwoordelijken die zelf de 
terugnameplicht vervullen;

• de resultaten van recyclage en nuttige 
toepassing van herbruikbare verpakkingen 
die uit de handel worden genomen.

door deze bijzondere berekeningswijze zijn 
de globale Belgische cijfers niet meer te 
vergelijken met de resultaten van de erkende 
organismen en de individuele verpakkings- 
verantwoordelijken, zoals die in de 
voorgaande punten worden weergegeven.

4.4.  gloBale reSultaten

2006 Op de markt 
gebrachte 
huishoudelijke 
verpakkingen 
(in ton)

Op de markt 
gebrachte 
bedrijfsmatige 
verpakkingen 
(in ton)

Totaal op de 
markt ge-
brachte huis-
houdelijke en 
bedrijfsmatige 
verpakkingen 
(in ton)

Recyclage  
(in ton)

Recyclage  
(in %)

Glas 385.299  385.299 384.371 99,8
Plastic 196.294 106.041 302.335 116.532 38,5
Papier/karton 185.592 449.724 635.316 565.996 89,1
Metaal 89.872 45.796 135.668 126.508 93,2
hout  191.053 191.053 121.879 63,8
andere 3.767 12.095 15.862 442 2,8
Totaal 860.824 804.709 1.665.533 1.315.730 79,0
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5.
Mon ItoR I nG Van de 
h eR BRu I KBaR e VeR PaKKI nGen

sinds 2000 volgt het Permanent secretariaat van de 
Interregionale Verpakkingscommissie de aangifte op van de 
huishoudelijke herbruikbare verpakkingen die bij fost Plus 
worden gedaan door 23 referentiebedrijven, namelijk de leden 
die de grootste hoeveelheden huishoudelijke herbruikbare 
verpakkingen aangeven.

sinds 2003 volgt de IVC ook de aangifte op van de 
bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen die bij Val-I-Pac 
worden gedaan door 32 referentiebedrijven; het gaat opnieuw 
om de leden die de grootste hoeveelheden bedrijfsmatige 
herbruikbare verpakkingen aangeven.

onder deze 32 bedrijven bevinden zich ook de 23 
referentiebedrijven van fost Plus.

Met de monitoring van de referentiebedrijven willen we een 
duidelijker beeld krijgen over de evolutie van de herbruikbare 
verpakkingen.
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We willen er wel op wijzen dat de gegevens 
van bedrijven die enkel herbruikbare 
verpakkingen op de markt brengen, niet 
in de monitoring zijn opgenomen. 
de hergebruikscijfers zijn dan ook enigszins 
onderschat.

de monitoring van de herbruikbare 
verpakkingen op Belgisch grondgebied werd 
voortgezet voor het aangiftejaar 2006.

In onderstaande tabel wordt per materiaalsoort, het totale gewicht aan herbruikbare 
huishoudelijke drankverpakkingen weergegeven zoals aangegeven door alle fost Plus leden10.

Materiaal procentueel 
aandeel 
(aangiftejaar 
2005)

Totaal per 
materiaalsoort in 
ton (aangiftejaar 
2006)

procentueel 
aandeel 
(aangiftejaar 
2006)

Trend

Glas 97,33 783.532 98,00 Ï

Papier/karton 0,24 1.537 0,19 Ó

Metaal 0,99 4.799 0,60 Ó

Kunststof 1,22 9.060 1,13 Ó

andere 0,22 558 0,07 Ó

Totaal 100,00 799.486 100,00 

10 situatie geactualiseerd op 22/04/2008 na ontvangst van ontbrekende gegevens.

hieruit blijkt eens te meer het belangrijke 
aandeel van glas in de herbruikbare 
drankverpakkingen in 2006, namelijk 98 %.
Bij de interpretatie van deze procentuele 
gewichtshoeveelheden dient er wel rekening 
mee gehouden te worden dat glas een 
relatief zwaar materiaal is; om de exacte 
percentages qua vertegenwoordiging per 
materiaalsoort te kennen, zou in principe van 
de aantallen verkoopseenheden uitgegaan 
moeten worden.

In vergelijking met de overeenkomstige 
cijfers voor het aangiftejaar 2005, waar 
een totaalhoeveelheid van 835.635 ton 
herbruikbare drankverpakkingen werd 
aangegeven door alle fost Plus leden, 
betekent dit een daling met 36.150 ton, 
oftewel 4,3 percent.
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Materiaal procentueel 
aandeel 
(aangiftejaar 
2005)

Herbruikbare 
verpakkingen in 
ton (aangiftejaar 
2006)

procentueel 
aandeel 
(aangiftejaar 
2006)

Trend

Papier/karton 0,99 16.335 0,80 Ó

Kunststof 22,61 437.460 21,39 Ó

Metaal 21,60 512.343 25,05 Ï

hout 54,66 1.073.878 52,51 Ó

andere 0,15 5.245 0,26 Ï

Totaal 100,00 2.045.261 100,00 

In 2006 bestond meer dan de helft van 
de aangegeven hoeveelheid herbruikbare 
bedrijfsmatige verpakkingen uit hout. 
de rest was ongeveer gelijkmatig verdeeld 
tussen kunststoffen en metalen.

Papier/karton en andere materialen worden 
nagenoeg niet aangewend als herbruikbare 
bedrijfsmatige verpakkingen.

In vergelijking met de cijfers voor 
het aangiftejaar 2005 waar een 
totaalhoeveelheid van 1.915.529 ton 

herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen 
werd aangegeven door de Val-I-Pac leden, 
betekent dit een stijging met 129.732 ton, 
oftewel 6,8 percent.

Wanneer de som gemaakt wordt 
van de herbruikbare huishoudelijke 
drankverpakkingen en de herbruikbare 
bedrijfsmatige verpakkingen, moet 
vastgesteld worden dat er van 2005 naar 
2006 sprake is van een netto toename van 
het tonnage herbruikbare verpakkingen met 
93.583 ton, oftewel met 3,4 percent.

onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoeveelheid herbruikbare bedrijfsmatige 
verpakkingen opgesplitst per materiaalsoort voor het aangiftejaar 2006 zoals aangegeven door 
Val-I-Pac11.

11 niet-geëxtrapoleerde waarden; situatie geactualiseerd op 03/03/2008 na ontvangst van ontbrekende gegevens.
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6.
CoMMu n ICatI e 

6.1.  neWSletter

de newsletter is nog steeds een heel belangrijk onderdeel van 
onze communicatie. onze newsletter volgt de actualiteit op de 
voet en brengt verslag uit over de belangrijkste nieuwigheden. 
hij is een hoofdrolspeler geworden die zorgt voor een snelle 
informatieverspreiding, zowel voor onze stakeholders als voor 
het publiek in ruime zin.



onze newsletter wordt verspreid via e-mail, maar is ook beschikbaar op onze website.

6.2. De WeBSite

sinds eind vorig jaar heeft onze website een grondige vernieuwing ondergaan. 
Bij wijze van illustratie kan u hieronder een beeld van onze nieuwe website zien.
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naast een verandering van de lay-out, heeft 
de vernieuwde website ook een logischere 
opbouw gekregen. de verschillende rubrieken 
zijn overzichtelijker gemaakt en zijn 

gemakkelijker terug te vinden, waardoor wij 
verwachten dat er meer gebruik zal worden 
gemaakt van onze website. de inhoud zal 
regelmatig nagekeken en aangepast worden.

6.3.  aanWezigHeiD oP (milieu)Beurzen

In 2007 waren wij aanwezig op de volgende 
beurzen:

Empack (vakbeurs over de nieuwste 
ontwikkelingen in de verpakkingsindustrie), 
Brussels expo op 10 en 11 oktober 2007;

BEST (8ste europese beurs voor milieubeheer, 
energie en schone technologieën), halles des 
foires de liège op 10, 11 en 12 oktober 2007;

Industrie en Milieu (vakbeurs op zoek naar 
milieutechnische oplossingen voor de 
industrie), antwerp expo op 20 en 
21 november 2007.

daarnaast werden wij door oVaM 
uitgenodigd om een stand te voorzien op 
de eerste openbedrijvendag van oVaM, die 
doorging op 7 oktober. de IVC is met plezier 
op deze uitnodiging ingegaan.

Vak- en milieubeurzen zijn altijd een goede gelegenheid om in contact te treden met het grote 
publiek en om de wetgeving inzake verpakkingsafval meer kenbaar te maken.
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