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Op 29 december 2008 was het eindelijk zover: 
het nieuwe Samenwerkingsakkoord werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!

Sinds de wijziging van de Verpakkingsrichtlijn 
94/62/EG door de Richtlijn 2004/12/EG in 
het jaar 2004 was het duidelijk dat ook het 
Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 zou 
moeten worden aangepast. De besprekingen 
hieromtrent konden eind 2004 al aangevat 
worden en vorderden aanvankelijk zeer goed.

De Richtlijn 2004/12/EG moest in Belgisch 
recht zijn omgezet tegen 18 augustus 2005. 
De verhoogde doelstellingen van recyclage en 
nuttige toepassing van de Richtlijn moesten ten 
laatste op 31 december 2008 gehaald worden.

Vlak voor het verstrijken van de deadline van 
18 augustus 2005 was er bijna een volledig 
akkoord tussen de gewesten over het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord. Er bleven nog maar een 
paar discussiepunten over…

Toch is het toen misgelopen. Uiteindelijk heeft 
het nog 3 jaar, soms zware, onderhandelingen 
gekost om de laatste eindjes aan mekaar te 
knopen. In tussentijd werd het Koninkrijk België 
op 12 juli 2007 ook nog eens veroordeeld door het 
Europees Hof van Justitie wegens de niet-tijdige 
omzetting van de Richtlijn 2004/12/EG en werd 

in 2008 zelfs al een 2de procedure ingezet door 
de Europese Commissie, met de bedoeling België 
opnieuw voor het Europees Hof te dagen. Voor de 
lidstaat die de beste resultaten inzake recyclage 
en nuttige toepassing neerzet van de hele 
Europese Unie zou dit wel bijzonder cynisch zijn.

Het is voor ons dan ook vooral een enorme 
opluchting dat dit dossier nu tot een goed einde 
is gebracht. Uiteraard zijn we ook collectief 
trots op het bereikte resultaat. Het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 
– dit is de datum van ondertekening door de 
gewestregeringen – is uiteindelijk een mooie 
wettekst geworden.

Er kan betreurd worden dat het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord geen oplossing 
heeft kunnen bieden voor het chronische 
personeelsprobleem van de IVC. Wat dit betreft, 
is er sprake van een gemiste kans, die pijnlijke 
gevolgen kan hebben. 

Wat wij dan weer als een heel positief iets 
ervaren, is de uitbreiding van de taken van de IVC 
naar de ondersteuning van de gewesten voor 
(andere) aanvaardings- en terugnameplichten 
dan voor verpakkingsafval. De zuiver gewestelijke 
benadering is op termijn niet houdbaar. Er zijn 
strategische en praktische afspraken nodig tussen 
de gewesten over de aanpak van de verschillende 

Woord van de voorzitster en de directeur

Ir. Roger De Boeck, DirecteurGriet Van Kelecom, Voorzitster
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aanvaardings- en terugnameplichten. De IVC 
kan hierin een belangrijke steun bieden aan de 
gewesten, bijvoorbeeld als overlegforum.

In 2008 hadden we uiteraard nog méér te doen 
dan enkel het nieuwe Samenwerkingsakkoord op 
de rails te zetten.

Halverwege 2008 diende Fost Plus zijn nieuwe 
erkenningsaanvraag in voor de periode van 2009 
tot en met 2013. Vervelend in dit verhaal is dat de 
erkenning ingediend werd en moest beoordeeld 
worden op basis van het Samenwerkingsakkoord 
van 1996. Hierdoor zou deze erkenning al 
vanaf zijn inwerkingtreding op 1 januari 2009 
“verouderd” zijn, omdat op diezelfde dag ook de 
nieuwe wetgeving in voege treedt. Dit probleem 
werd opgelost door een herzieningsclausule in de 
erkenning op te nemen.

Op 18 december 2008 werd Fost Plus opnieuw 
voor 5 jaar erkend en dit na zware besprekingen 
en verschillende hoorzittingen in het Beslissings-
orgaan van de IVC. Met 10 vergaderingen in 4 
maanden was het vergaderritme moordend, 
zowel voor Beslissingsorgaan als Permanent 
Secretariaat.

De erkenning van Fost Plus moet tegen eind 
juni 2009 aangepast worden aan het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord. Fost Plus doet hiervoor 
eerst een voorstel aan de IVC, die op basis van dit 
voorstel beslist. Eveneens in de eerste helft van 
2009 moet Fost Plus aan de IVC de aangepaste 
modelcontracten met de leden en met de 
intercommunales ter goedkeuring voorleggen.

Ook de erkenning van Val-I-Pac zal waarschijnlijk 
op een paar punten moeten aangepast worden 
aan het nieuwe Samenwerkingsakkoord en dit 
opnieuw in de eerste helft van 2009.

Tenslotte mag niet vergeten worden dat er zo 
vlug als mogelijk en op zo ruim mogelijke schaal 
moet gecommuniceerd worden naar de bedrijven 
omtrent het nieuwe Samenwerkingsakkoord.

De agenda van de IVC voor het jaar 2009 is dus 
bijzonder goed gevuld. Vooral de eerste helft van 
het jaar wordt weer hectisch.

Griet Van Kelecom, Voorzitster Ir. Roger De Boeck, Directeur
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DE WERKING VAN DE INTERREGIONALE
VERPAKKINGSCOMMISSIE (IVC)

1.1.   De samenstelling van De ivC

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 beleids-
beslissingen. Het voorzitterschap van de IVC wijzigt jaarlijks op 5 maart 
bij beurtrol tussen de gewesten. Gedurende het eerste gedeelte van 2008 
werd het voorzitterschap waargenomen door de heer Guy Haemels van het 
Vlaams Gewest en tijdens het tweede gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf 
5 maart, door mevrouw Griet Van Kelecom van het Brussels Hoofdstedelijk 
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:

Gewone leden Plaatsvervangers
Guy HAEMELS / Anne VANDEPUTTE1 Peter LONCKE
Hugo GEERTS Anne VANDEPUTTE / Anneleen DE WACHTER2  
Danny WILLE Geert DE ROOVER

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaams Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Griet VAN KELECOM Valérie VERBRUGGE
Eric MONAMI / Francis RADERMAKER3 Francis RADERMAKER / Françoise BONNET4 
Vincent JUMEAU Olivier BOSTEELS

Waals Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Martine GILLET Jean-Yves MERCIER
Christine GOISET Olivier PICRON
Anne DUMONT Pierre COLLIGNON

1 De heer Haemels werd vanaf december 2008 als effectief lid vervangen door mevrouw Vandeputte, die reeds plaatsvervangend lid was. 
 Als plaatsvervangend lid wordt mevrouw Vandeputte vervangen door mevrouw De Wachter.
2 Idem 1.
3 De heer Monami werd vanaf juli 2008 als effectief lid vervangen door de heer Radermaker, die reeds plaatsvervangend lid was. 
 Als plaatsvervangend lid wordt de heer Radermaker vervangen door mevrouw Bonnet.
4 Idem 3.
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De IVC begroting voor het werkingsjaar 2008 kan als volgt worden samengevat:

1.2. De ivC begroting 2008

Begrote bedragen (in EUR)
HUISVESTINGSKOSTEN 140.200,00
KANTOORKOSTEN 138.000,00
REISKOSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN 19.000,00
EXPLOITATIEKOSTEN WAGENPARK 43.500,00
OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN 165.800,00
HUUR GEBOUWEN 275.500,00
SPECIFIEKE AANKOPEN 70.000,00
STUDIES EN ONDERZOEKEN 60.000,00
SENSIBILISERING EN INFORMATIEVOORZIENING 130.000,00
BELASTINGEN 0,00
INVESTERINGEN 40.000,00
ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN 1.082.000,00

Het voor 2008 begrote bedrag is met 6,7% 
gestegen ten opzichte van 2007. Oorspronkelijk 
was er uitgegaan van een verdere daling van de 
begroting van de IVC met 3,1% tot 982.000 EUR. 
Begin 2008 werd evenwel een bijzonder hoog 
overschot op de begroting 2007 vastgesteld. 
Hierop is de beslissing genomen om via een 
herziening van de begroting 2008 een deel van 
dit overschot, met name 100.000 EUR, terug te 
investeren in de werking van de IVC.

De bijkomende budgetten werden aangewend 
om een jaar vroeger dan oorspronkelijk gepland 
te beginnen met de ontwikkeling van de nieuwe 
databank voor de interne en externe controles. 
In deze databank worden onder meer de basis-
gegevens van alle verpakkingsverantwoordelijken 
en de detailaangiftes van de verpakkingsverant-
woordelijken die individueel de terugnameplicht 

vervullen, opgenomen. De ontwikkeling van de 
databank wordt over verschillende jaren gespreid 
en vertegenwoordigt een totale investering van 
ongeveer 250.000 EUR.

Het budget van de IVC wordt 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 een equivalent personeelsaantal tussen 
de gewesten te bekomen, heeft het Waals 
Gewest nog gedurende een aantal maanden 
een bijkomend bedrag betaald aan de IVC voor 
interim-personeel.

Voor het werkingsjaar 2008 werden, na aftrek van het begrotingssaldo van 2007, volgende bedragen 
door de gewesten ter beschikking gesteld:

Gemeenschappelijk bedrag 
(in EUR)

Bijkomende personeelskosten 
Waals Gewest (in EUR)

Overdracht door de OVAM 501.375,82
Overdracht door DGARNE - Office 
wallon des Déchets

259.332,32 88.583,42

Overdracht door Leefmilieu 
Brussel - BIM

62.569,07

ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN 823.277,21 88.583,42
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INLEIdING

Op 4 november 2008 werd het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord betreffende de 
preventie en het beheer van verpakkingsafval 
ondertekend door de Minister-presidenten 
en de Ministers van Leefmilieu van de 
3 gewesten van het land. Dit nieuwe 
Samenwerkingsakkoord vervangt het 
gelijknamige document van 30 mei 1996, dat 
sinds 5 maart 1997 van toepassing was.

Het Samenwerkingsakkoord werd op  
3 december 2008 goedgekeurd door het 
Waals Parlement. Het werd vervolgens op 
18 december 2008 goedgekeurd door het 
Vlaams Parlement en een dag later door het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Door deze 
goedkeuringen heeft het kracht van decreet 
gekregen.

Het Samenwerkingsakkoord is gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad op 29 december 2008 
en is in werking getreden op 1 januari 2009.

dE WErKzAAMHEdEN IN dE TASK FOrcE

De teksten van het Samenwerkingsakkoord 
zijn tot stand gekomen in een inter-
gewestelijke Task Force, die werd opgericht in 
de schoot van de Interregionale Verpakkings-
commissie.

Deze Task Force is in 2008 nog 5 keer samen-
gekomen om het dossier in goede banen te 
leiden:
• eerst moesten de teksten van het 

Samenwerkingsakkoord en de 
instemmingsdecreten en -ordonnantie 
gefinaliseerd worden;

• de teksten werden daarna voorlopig 
goedgekeurd door de 3 regeringen;

• de voorlopig goedgekeurde teksten werden 
ter kennis gebracht van de Europese 
Commissie, zoals dat voorzien is in de 
Verpakkingsrichtlijn 94/62/EG;

• vervolgens moesten de verschillende 
gewestelijke adviesraden geconsulteerd 
worden:
- voor het Waals Gewest: Commission 

régionale des Déchets en Conseil supérieur 
des Villes, Communes et Provinces;

- voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Economische en Sociale Raad en Raad voor 
het Leefmilieu;

- voor het Vlaams Gewest: SERV en 
Minaraad.

• na de consultatie van de adviesraden was de 
tijd gekomen om het advies van de Afdeling 
Wetgeving van de Raad van State te vragen; 
op 19 augustus 2008 heeft de Raad van 
State, verenigd in een gemeenschappelijke 
(tweetalige) kamer, zijn advies afgeleverd;

• het advies van de Raad van State was op 
bepaalde punten kritisch; het advies werd 
in de Task Force in detail geanalyseerd en 
de voorlopige teksten werden er mee in 
overeenstemming gebracht; op dit moment 
werd er ook opnieuw gekeken naar de 
opmerkingen die door de gewestelijke 
adviesraden werden uitgebracht; het 
resultaat was een nieuwe en definitieve 
tekst;

• de definitieve tekst werd goedgekeurd door 
de gewestregeringen en werd ondertekend 
op 4 november 2008;

• met de indiening van het Samenwerkings-
akkoord en de instemmingsdecreten 
en -ordonnantie in de 3 gewestelijke 
parlementen zat de rol van de Task Force er op.

1.3. Het nieuWe samenWerkingsakkoorD  
 van 4 november 2008
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KOrTE INHOUd VAN HET NIEUWE 
SAMENWErKINGSAKKOOrd

Het Samenwerkingsakkoord van 4 november 
2008 is op vrijwel alle vlakken in min of 
meerdere mate gewijzigd ten opzichte van 
zijn voorganger. Wij geven hieronder een kort 
overzicht van de meest opmerkelijke of meest 
ingrijpende nieuwigheden.

a. Een nieuw type 
‘verpakkingsverantwoordelijke’

Er wordt een nieuw type verpakkings-
verantwoordelijke ingevoerd. De producent/
importeur van serviceverpakkingen5 wordt 
verpakkingsverantwoordelijke in de plaats 
van zijn klanten. Hierdoor verliezen duizenden 
kleinhandelaars hun hoedanigheid van 
verpakkingsverantwoordelijke.

b.  de percentages van recyclage en nuttige 
toepassing

De volgende globale percentages moeten 
gehaald worden:

>> voor verpakkingsafval van huishoudelijke 
oorsprong:

 vanaf het kalenderjaar 2009:
 - recyclage: 80%;
 - nuttige toepassing, vermeerderd met 

“verbranding met terugwinning van energie 
in afvalverbrandingsinstallaties”: 90%;

>> voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige 
oorsprong:

 vanaf het kalenderjaar 2009:
 - 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 recyclage-
 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.

c. Het algemeen preventieplan
In de toekomst moeten 2 categorieën van 
verpakkingsverantwoordelijken het 3-jaarlijkse 
algemene preventieplan indienen:

• de verpakkingsverantwoordelijke die 
jaarlijks met minstens 100 ton verpakkingen 
producten in België verpakt om ze op de 
Belgische markt te brengen;

• de verpakkingsverantwoordelijke die 
jaarlijks minstens 300 ton verpakkingen op 
de Belgische markt brengt. Hieronder valt 
dus niet enkel de Belgische productie, maar 
ook de import.

De inhoud van het algemeen preventie-
plan wordt sterk vereenvoudigd. 
Preventiemaatregelen die bedrijven in het 
verleden hebben genomen, zullen hun waarde 
gedurende een tijd behouden en er zal kunnen 
rekening gehouden worden met beperkende 
factoren.

d. de minimumdrempel voor de 
terugnameplicht

Verpakkingsverantwoordelijken die jaarlijks 
minder dan 300 kg verpakkingen op de 
Belgische markt brengen, worden vrijgesteld 
van de terugnameplicht. Opgelet! Een 
verpakkingsverantwoordelijke die bijvoorbeeld 
200 kg huishoudelijke verpakkingen en 200 kg 
bedrijfsmatige verpakkingen op de Belgische 
markt brengt, komt met 400 kg boven de 
minimumdrempel uit.

5  “elke primaire, secundaire of tertiaire verpakking die gebruikt wordt op het punt van terbeschikkingstelling aan de consument van 
goederen of diensten, alsook elke verpakking die van dezelfde aard is en die op eenzelfde manier gebruikt wordt.” 

 Het gaat hier om kassazakken, broodzakken, frietzakken, enzovoort.
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e. de verplichtingen van erkende organismen 
voor huishoudelijk verpakkingsafval: een 
nieuwe bijdrage

Er wordt een nieuwe bijdrage voorzien voor 
de erkende organismen voor huishoudelijk 
verpakkingsafval (momenteel enkel Fost Plus) 
van 50 eurocent (geïndexeerd) per inwoner per 
jaar.

Op deze wijze dragen de erkende organismen 
voor huishoudelijk verpakkingsafval bij tot de 
financiering van het beleid van de gewesten 
inzake de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval. Dit beleid kan ondermeer 
betrekking hebben op:

• de preventie van verpakkingsafval;
• de strijd tegen de aanwezigheid van 

verpakkingen in het zwerfvuil;
• Research & Development om de kwaliteit 

van de verpakkingen en met name hun 
recycleerbaarheid te verbeteren;

• de verbetering van de resultaten en/of de 
kwaliteit van de selectieve inzamelingen;

• de niet-selectieve inzameling en verwerking 
van verpakkingsafval.

f. de controleprocedure
De procedure voor controle en sanctionering 
wordt ingrijpend veranderd om de effectiviteit 
ervan te vergroten. De klemtoon komt veel 
meer op de administratieve geldboetes te 
liggen; enkel in bijzonder zware gevallen 
wordt nog aan de parketten gevraagd om 
een strafvervolging in te stellen. De hoogte 
van de administratieve geldboetes wordt ook 
opgetrokken.

De belangrijkste instrumenten van het oude 
Samenwerkingsakkoord, zoals het algemeen 
preventieplan, de terugnameplicht en de 
informatieplichten, blijven centraal staan in de 
wetgeving. Elk van deze instrumenten wordt 
echter in een nieuw kleedje gestopt. Vooral de 
nieuwe drempels voor de terugnameplicht en 
het algemeen preventieplan vallen op.

Bij de definities valt vooral de uitbreiding 
van de “verpakkingsverantwoordelijkheid” 
naar de producenten/importeurs van (lege) 
serviceverpakkingen op.
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De IVC heeft in 2008 de beslissing genomen 
om een nieuwe modulaire databank aan 
te schaffen voor haar interne en externe 
controles. De eerste onderdelen van deze 
databank zijn reeds ontwikkeld en opera-
tioneel. De rest van de ontwikkeling volgt in 
2009, 2010 en 2011.

Interne controle beschikt nu over een systeem 
dat de invoer, verwerking, evaluatie en controle 
van dossiers vergemakkelijkt. Het systeem 

zorgt ook voor een gerichte samenwerking 
tussen de verschillende controlediensten 
van de IVC, zodat de externe controles beter 
kunnen worden aangestuurd en opgevolgd.

De databank zal uiteindelijk zorgen voor 
een mooi totaalbeeld van de wijze waarop 
elke verpakkingsverantwoordelijke aan zijn 
verschillende verplichtingen voldoet. Dit vooral 
door de integratie van essentiële gegevens uit 
de aangiften aan de erkende organismen.

In september 2008 gaf de IVC groen licht aan 
het proefproject “Close the loop” dat door de 
v.z.w. Phytofar Recover werd voorgesteld. 
Dit proefproject heeft tot doel om de lege 
plastic verpakkingen van fytosanitaire 
producten (gewasbeschermingsmiddelen) 
die afkomstig zijn van de landbouw niet enkel 
te gaan inzamelen en te verwerken, zoals 
dat al sinds jaren gebeurt, maar om deze 
verpakkingen in de mate van het mogelijke 
ook te recycleren.

Sinds zijn oprichting in 1997 heeft Phytofar 
Recover zeer mooie inzamelpercentages 
behaald: meer dan 80% in de periode 1998 tot 
2001 en meer dan 90% in de periode daarna. 
De onmogelijkheid om de uitgespoelde 
verpakkingen achteraf in een gecontroleerd 

recyclagecircuit te brengen, betekende 
evenwel een onnodig verlies aan grondstoffen. 

Hoewel het hier al bij al om bijzonder kleine 
hoeveelheden gaat, wordt het pilootproject 
van dichtbij opgevolgd door de gewesten en de 
IVC. Het is van belang dat eventuele problemen 
inzake traceerbaarheid van de recyclagestroom 
snel kunnen ondervangen worden. 

Ook moet het gebruik van de gerecycleerde 
producten uit deze afvalstroom strikt gereguleerd 
worden; zo zal bijvoorbeeld het gebruik voor 
de productie van speelgoed of gebruik in de 
voedingsmiddelenindustrie uitgesloten worden. 
Omwille van dit aspect van het pilootproject is 
ook de Federale Overheidsdienst Leefmilieu bij het 
proefproject betrokken.

1.4. De nieuWe Databank voor interne en externe 
  Controle

1.5. Het proefprojeCt pHytofar reCover
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DE RESULTATEN VAN 
HET PREVENTIEPLAN 2007

Het Permanent Secretariaat heeft in 2008 de analyse 
verdergezet van het 4de algemeen preventieplan, het 
plan 2007-2010, dat in de loop van 2007 werd ingediend. 
Eenmaal de analyse van deze plannen beëindigd, kon de 
IVC in de loop van 2008 overgaan tot de evaluatie van 
deze plannen.
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SEcTOrALE prEVENTIEpLANNEN
21 federaties hebben een sectoraal 
preventieplan ingediend. Het geheel van de 
sectorale plannen dekt, in totaal, ongeveer 
880 bedrijven.

Van de 21 ingediende plannen werden 
er 15 goedgekeurd zonder bijkomende 
voorwaarden, 3 werden er goedgekeurd 
met de dringende vraag om bijkomende of 
geactualiseerde informatie over te maken 
in het kader van de eerstkomende evaluatie 
van het preventieplan en voor 3 andere was 
het bezorgen van bijkomende informatie 
zelfs een opschortende voorwaarde bij 
de goedkeuring van het preventieplan. 
Ondertussen hebben nog niet alle federaties 
de gevraagde bijkomende informatie 
overgemaakt. Sommige federaties lopen 
dan ook het risico dat hun plan finaal niet 
goedgekeurd zal zijn.

INdIVIdUELE prEVENTIEpLANNEN
Wat de individuele preventieplannen betreft, 
heeft de IVC in 2008 de verwerking van de 
ingediende preventieplannen afgerond en 
kon er overgegaan worden tot de beoordeling 
van deze plannen. De verwerking in de 
nieuwe databank die werd opgesteld voor het 
plan 2007-2010 heeft meer tijd ingenomen 
dan voorzien.

De beoordeling van de individuele 
preventieplannen is gebeurd op basis 
van een methodologie die rekening hield 
met de beoordelingsscore van het vorige 
preventieplan, de mate van uitvoering van 
het vorige plan, de beschrijving van de 
beginsituatie voor het preventieplan 
2007-2010, de nieuwe preventiemaatregelen 
voorgesteld voor het plan 2007-2010 en de 
relevante beperkende factoren. 

Van de 298 geanalyseerde individuele 
preventieplannen, konden er 183 worden 
goedgekeurd. De kwaliteit van de resterende 
115 plannen werd onvoldoende geacht om ze 
te kunnen goedkeuren. 

Er werden twee mailings georganiseerd. 
De eerste naar de bedrijven wiens 
preventieplan werd goedgekeurd. De tweede 
naar de bedrijven die hun preventieplan 
afgekeurd zagen. Deze laatste groep 
kreeg een termijn van 3 maanden om een 
verbeterde versie van het preventieplan in 
te dienen. De IVC heeft haar mailing zoveel 
mogelijk gepersonaliseerd, zodat de bedrijven 
onmiddellijk wisten waar het probleem zich 
bevond. Zodra de bedrijven een aangepast 
plan indienen, zal de IVC overgaan tot een 
nieuwe analyse.
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DE NIEUWE ERKENNING VAN FOST PLUS

Op 26 juni 2008 heeft Fost Plus een erkenningsaanvraag ingediend voor 
de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2013. De derde erkenning 
van Fost Plus liep immers af op 31 december 2008. Na het indienen van een 
erkenningsaanvraag heeft de IVC 6 maanden tijd om een erkenning af te 
leveren.

De behandeling van de erkenningsaanvraag gebeurde in verschillende 
stappen. Eerst gebeurde een formele analyse en werd de volledigheid 
nagegaan. Nadat de erkenningsaanvraag volledig en ontvankelijk was 
verklaard, ging het Permanent Secretariaat over tot de inhoudelijke analyse. 
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Deze inhoudelijke analyse gebeurde aan de 
hand van een pakket thematische fiches, met 
de volgende onderwerpen:
1. De scenario’s en hun vergoeding

a. De scenario’s die vergoed worden aan 
reële en volledige kosten

b. De ingegraven glasbollen
c. De vergoeding van gerecycleerde 

hoeveelheden afkomstig uit 
aanvullende stromen (de zogenaamde 
artikel 8-stromen)

d. De referentiekosten
e. De referentiewaarden
f. De pilootprojecten
g. Het in rekening brengen van de 

hoeveelheden gerecycleerd papier/karton 
en de vergoeding van deze stroom

h. De gescheiden inzameling van papier 
en karton op de containerparken

i. De vergoeding voor de huis-aan-huis 
inzameling van glas

j. De vergoeding van exploitatiekosten 
van de containerparken

2. De berekening van de percentages en de 
samenstelling van de stromen

3. Het “horecaglas” en de PMD-inzameling 
bij bedrijven

4. De kosten voor projectopvolging 
5. De lokale communicatie
6. De aanmoedigingspremie voor een laag 

PMD-residu
7. De vergoeding van metalen afkomstig uit 

schroot
8. Het zwerfvuil en de opkuis van de 

glasbolsites
9. Het typecontract met de intercommunales
10. De typebestekken voor de inzameling en 

sortering  
11. De regels voor de toewijzing van de 

recyclagemarkten  
12. De rol van en de controle op de werking 

van het onafhankelijk expertisebureau 
(dat de recyclageketens controleert)

13. De sociale tewerkstelling
14. De aansluiting van de 

verpakkingsverantwoordelijken, het 
toetredingscontract en de retroactiviteit

15. De tarificatie
16. De problematiek van kleinhandel & 

serviceverpakkingen

17. De financiële zekerheden
18. De supralokale (nationale) communicatie  
19. De preventie
20. Research & Development 
21. De informatie die aan de IVC moet worden 

verstrekt
22. De erkenningsduur

Deze fiches werden opgemaakt op basis van:
• de erkenningsaanvraag van Fost Plus;
• de bepalingen van het Samenwerkings-

akkoord; omdat het nieuwe Samen-
werkingsakkoord pas op 1 januari 2009 in 
werking is getreden, was het referentiepunt 
hier nog het Samenwerkingsakkoord van  
30 mei 1996; ook de erkenningsaanvraag 
was (noodgedwongen) gebaseerd op het 
oude Samenwerkingsakkoord;

• de inhoud van de voorgaande erkenning; 
het belang van de continuïteit mag niet 
onderschat worden;

• de ervaringen en de expertise van het 
Permanent Secretariaat.

De fiches werden door het Beslissingsorgaan 
van de IVC besproken. Hier waren verschillende 
vergaderingen voor nodig. Uit de discussies 
omtrent de fiches heeft het Permanent 
Secretariaat van de IVC inspiratie gehaald om 
een eerste ontwerp van erkenning op te maken: 
een “sneuveltekst”. Deze werd besproken 
op 3 bijkomende vergaderingen van het 
Beslissingsorgaan in de 2de helft van november.

Begin december konden dan op basis van 
een aangepaste ontwerperkenning de 
concertatievergaderingen belegd worden 
met in de eerste plaats Fost Plus, maar ook 
met de stakeholders: de Vlaamse en Waalse 
intercommunales, het Agentschap Net 
Brussel en Febem, dat de private operatoren 
vertegenwoordigt. Tevens werd een schriftelijke 
concertatie georganiseerd met Coberec, de 
confederatie van de Belgische recuperatie.

Op basis van de opmerkingen van de 
geconsulteerde partijen stelde het Permanent 
Secretariaat een ruime “discussietekst” op, 
waarin soms meerdere opties naar voor 
werden gebracht. Aan de hand hiervan heeft 
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het Beslissingsorgaan op een bijkomende 
vergadering halverwege december de 
belangrijkste knopen in het erkenningsdossier 
doorgehakt. Een paar dagen na deze cruciale 
vergadering, namelijk op 18 december, vond nog 
een laatste concertatie plaats met Fost Plus.

Na afloop van deze concertatie werden de 
laatste beslissingen genomen en werd de 
erkenning verleend.

De erkenning is inmiddels op 28 januari 2009 
ook verschenen in het Belgisch Staatsblad.

INHOUd VAN dE NIEUWE ErKENNING

De erkenning van 18 december 2008 bevindt zich 
in het verlengde van de voorgaande erkenning, 
maar wijkt ook op verschillende punten hiervan 
af, voornamelijk op de punten waar Fost Plus in 
zijn erkenningsaanvraag een aanpassing van de 
bestaande situatie had voorgesteld.

De nieuwe erkenning is gebaseerd op het  
“oude” Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996.  
Vanaf 1 januari 2009 is het “nieuwe” Samen-
werkingsakkoord van 4 november 2008  
van toepassing. Dit nieuwe Samenwerkings-
akkoord voorziet in zijn artikel 37 dat binnen 
een termijn van 6 maanden de lopende 
erkenningen moeten aangepast worden 
aan zijn bepalingen. Om deze aanpassing 
zo vlot als mogelijk te laten verlopen, werd 
in de erkenning van Fost Plus reeds een 
herzieningsclausule opgenomen, die inhoudt 
dat Fost Plus tegen ten laatste 1 maart 2009 
praktische voorstellen doet aan de IVC om 
de erkenning aan te passen aan het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord.

De meest opvallende bepalingen en de 
belangrijkste nieuwigheden van de erkenning 
zijn de volgende:

a. Inzamelingen van huishoudelijk 
verpakkingsafval bij huishoudens,  
niet-huishoudens en bedrijven

Fost Plus is en blijft erkend voor de inzameling 
van huishoudelijk verpakkingsafval bij de 
huishoudens. In de normale ophaalrondes 
wordt ook huishoudelijk verpakkingsafval 
ingezameld bij niet-huishoudens, die 
deelnemen aan de huishoudelijke 
afvalophaling (bijvoorbeeld een snackbar 
die in een woongebied ligt). Voor deze niet-
huishoudens wordt een principiële grens 
bepaald om deel te kunnen nemen aan de 
huishoudelijke inzamelingen:
• voor papier/karton: maximum 1 m3 per 

inzameling;
• met uitzondering van inzameling bij 

scholen en publieke collectiviteiten, voor 
PMD: maximum 240 liter per inzameling.

Deze gemiddelde streefnormen zullen in de 
praktijk soepel worden toegepast.

In het verleden was het aan Fost Plus al 
toegestaan om huishoudelijk verpakkingsglas 
dat door privé-operatoren bij bedrijven wordt 
ingezameld, het zogenaamde “horecaglas”, 
onder bepaalde voorwaarden in zijn 
resultaten op te nemen. Deze mogelijkheid 
wordt nu ook voorzien voor de inzameling 
van PMD bij bedrijven.
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b. de scenario’s vergoed aan de reële en 
volledige kost

De scenario’s die vergoed worden aan de reële 
en volledige kost, kunnen vereenvoudigd als 
volgt worden weergegeven:

PAPIER/KARTON
Maandelijkse ophaling huis-aan-huis, 
aangevuld met een inzameling op de 
containerparken.

PMD
Veertiendaagse ophaling huis-aan-huis, 
aangevuld met een inzameling op de 
containerparken.

DUO-INZAMELING VAN PAPIER/KARTON EN 
PMD
Veertiendaagse duo-ophaling huis-aan-
huis, aangevuld met een inzameling op de 
containerparken.

GLAS
Inzameling in 2 fracties (kleurloos en 
gekleurd) op de containerparken en door 
middel van glasbollen.

Fost Plus moet binnen elke intercommunale 
een evenredige spreiding van de glasbollen 
verzekeren volgens de regel 1 site per 
700 inwoners (of 1 site per 400 inwoners 
in intercommunales met een zeer lage 
bevolkingsdichtheid).

Er zijn tevens een aantal specifieke regelingen 
voorzien, waarvoor in bepaalde gevallen ook 
de totale en reële kost moet betaald worden:

• brengsystemen voor intercommunales met 
een zeer lage bevolkingsdichtheid;

• verhoging van de inzamelfrequentie voor 
grootsteden en gebieden met een zeer 
hoge bevolkingsdichtheid.

c. Toepassing van de referentiekosten

De referentiekosten, dit zijn de gemiddelde 
inzamelkosten die jaarlijks door de IVC worden 
bepaald, moeten betaald worden voor:
• intercommunales die kiezen voor een 

duurder scenario dan vooropgesteld in de 
erkenning, bijvoorbeeld voor de huis-aan-
huis inzameling van glas;

• intercommunales die in regie werken, 
dit wil zeggen met eigen personeel en 
materieel, maar enkel zolang de werkelijke 
kosten niet bij contract door de partijen 
werden vastgelegd.

d. Aanvullende recyclagestromen (artikel 8)

Het principe blijft voorzien dat een 
intercommunale die op eigen initiatief 
bijkomende stromen huishoudelijk 
verpakkingsafval inzamelt voor recyclage, 
hiervoor een vergoeding krijgt van Fost Plus 
ten belope van de helft van de referentiekost. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om verpakkingen 
uit EPS (piepschuim), KGA, gemengde plastics 
of om plastic verpakkingsfolies.

Omdat het bekomen van de nodige recyclage-
attesten in het verleden steeds een probleem 
was, voorziet de nieuwe erkenning een 
procedure die de kwaliteit van de attestering 
moet vergroten.
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e. de vergoedingen voor papier/karton

Fost Plus organiseert samen met de 
intercommunales de huis-aan-huis-inzameling 
van de gemengde papier/karton-fractie. Het is 
nodig om het aandeel verpakkingsafval in deze 
stroom vast te stellen, waarbij voor de vergoeding 
van deze stroom, naast het gewicht, ook rekening 
moet gehouden worden met het densiteitsverschil 
tussen papier en karton en de invloed van de 
densiteit op de kosten van de 2 deelfracties.

De vorige erkenning van Fost Plus voorzag een 
forfaitaire vergoeding door Fost Plus van 30%  
van de totale stroom papier/karton, dit als 
overgangsmaatregel naar een definitieve regeling, 
die moest voortkomen uit een gezamenlijke 
studie van Fost Plus en de rechtspersonen van 
publiekrecht. Omdat deze gezamenlijke studie 
evenwel geen consensusoplossing kon bieden, was 
de IVC verplicht om in 2005 zelf een studie te laten 
uitvoeren. De studie van de IVC bevestigde het 
percentage van 30% dat voorlopig vastgelegd was.

Om deze redenen voorziet de nieuwe erkenning 
dat Fost Plus 25% van het tonnage in rekening 
brengt en 30% van de inzamelkost vergoedt van 
het tonnage papier/karton dat gemengd selectief 
wordt ingezameld.

Het karton dat op de containerparken apart wordt 
ingezameld, wordt vanaf nu vergoed aan een 
bijzondere forfaitaire vergoeding, die gelijk is aan 
de referentiekost, uitgedrukt als een vergoeding 
per ton.

f. de vergoedingen voor glas

Voor de glasinzameling betaalt Fost Plus 
vanaf nu eenzelfde vergoeding, ongeacht 
welke inzamelwijze door de intercommunale 
gekozen wordt.

Bovenop de normale vergoedingen voor de 
inzameling van glas via het basisscenario 
betaalt Fost Plus een aanvullende tussen-
komst van jaarlijks 0,1 EUR per inwoner.  

In overleg tussen Fost Plus en de 
rechtspersoon van publiekrecht wordt deze 
aanvullende tussenkomst bestemd voor 
acties inzake:
• de maandelijkse inzameling van glas huis-

aan-huis;
• de verdichting of verbetering van het 

glasbollennetwerk;
• de aanvullende reiniging van de 

glasbolsites en van de “ruimten voor 
vrijwillig brengen”, met inbegrip van het 
verwijderen van het aanwezige zwerfvuil;

• de voortijdige vervanging van glasbollen 
door kwalitatief betere exemplaren;

• het plaatsen van ingegraven glasbollen;
• de verbeterde landschappelijke integratie 

van glasbollen;
• de bewaking van de glasbolsites.
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g. de vergoeding van de opvolgingskosten

De vergoeding van de opvolgingskosten, die 
in het verleden altijd is uitgedrukt geweest 
als een forfait van 10% bovenop de kosten van 
de selectieve inzamelingen, is in de nieuwe 
erkenning opgesplitst in 2 delen:
• voor de huis-aan-huis inzamelingen en de 

glasbollen zijn de opvolgingskosten nog 
steeds een forfait van 10%;

• voor de inzameling op de containerparken 
wordt het forfait evenwel op 20% gezet, 
omdat een deel van de exploitatiekosten 
van de containerparken op deze wijze wordt 
gedekt.

h.  Het typecontract met de intercommunales

Het typecontract met de intercommunales, 
dat in bijlage ook de typebestekken voor de 
selectieve inzameling, sortering en recyclage 
bevat, moet binnen een termijn van 3 
maanden door Fost Plus worden aangepast 
aan de voorwaarden van de nieuwe 
erkenning en aan de bepalingen van het 
nieuwe Samenwerkingsakkoord.

De IVC beschikt dan over 3 maanden om 
het typecontract en zijn bijlagen definitief 
goed te keuren. De IVC zal dit doen in een 
transparante procedure, waarbij ook de 
intercommunales zullen betrokken worden.

i. de regels voor de toewijzing van de markten

De regels voor de toewijzing van de markten 
worden in de nieuwe erkenning verduidelijkt 
en verfijnd.

Belangrijk is de verplichting voor Fost Plus 
om systematisch de regelmatigheid van 
de prijzen na te gaan aan de hand van een 
objectieve procedure.

Even belangrijk is het opnemen in de 
erkenning van de relatieve waarden van de 
verschillende toe te passen gunningscriteria. 
Deze waarden kunnen verder worden 
ingevuld in de typebestekken, na bespreking 
in het Gemengd Comité voor de Toewijzing 
van de Markten, dat Fost Plus en de 
intercommunales verenigt.
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j. Het toetredingscontract met de leden

Het toetredingscontract met de leden 
moet binnen een termijn van 4 maanden 
door Fost Plus worden aangepast aan de 
voorwaarden van de nieuwe erkenning 
en aan de bepalingen van het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord. De IVC beschikt dan 
over 2 maanden om het toetredingscontract 
definitief goed te keuren.

Nieuw aan het toetredingscontract is 
de opsplitsing in enerzijds een korte 
raamovereenkomst en anderzijds uitgebreide 
algemene voorwaarden. Fost Plus heeft 
dit in zijn erkenningsaanvraag voorgesteld 
om eventuele aanpassingen aan het 
ledencontract op een eenvoudige wijze te 
kunnen doorvoeren. De IVC onderschrijft 
de vraag van Fost Plus naar eenvoudige en 
efficiënte procedures, maar staat ook op een 
maximale transparantie van Fost Plus naar 
zijn leden.

Betreffende de retroactieve aansluiting van 
nieuwe leden stelde Fost Plus voor om de 
retroactieve periode te beperken tot 3 jaar 
in plaats van 5 jaar. De IVC is gedeeltelijk 
op deze vraag ingegaan om redenen van 
administratieve vereenvoudiging. De 
retroactieve periode is nog steeds 5 jaar, maar 
een gedetailleerde aangifte is slechts nodig 
voor 3 jaar. Voor de andere 2 jaar kan dit een 
forfaitaire aangifte worden.

k. de communicatie

Voor de lokale communicatie blijft Fost Plus, 
zoals in de vorige erkenning, een basisbedrag 
betalen van 0,25 EUR per inwoner per jaar, 
maar dit bedrag wordt vanaf nu geïndexeerd.

Voor de supralokale (nationale) communi-
catie wil de IVC vanaf de conceptie van een 
communicatiecampagne daarbij betrokken 
worden. Deze verschuiving naar voren van de 
betrokkenheid van de IVC ligt volkomen in lijn 
met het nieuwe Samenwerkingsakkoord, dat 
de verplichting heeft geschrapt voor 
Fost Plus om de definitieve communicatie-
campagne door de IVC te laten goedkeuren.

Om de IVC toe te laten haar controletaak ten 
overstaan van Fost Plus ten volle na te leven, 
moet Fost Plus elk jaar een kort, maar volledig 
overzicht geven van al zijn uitgaven inzake 
communicatie.
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DE WERKING VAN DE ERKENDE 
ORGANISMEN

4.1. fost plus

De controle op de cijfers van recyclage en nuttige toepassing die Fost Plus 
indiende voor het werkingsjaar 2007, verliep grotendeels op dezelfde wijze 
als vorige jaren. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

Zoals vorige jaren 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 in het verleden, veel bijkomende informatie worden 
opgevraagd bij de intercommunales en de privé-operatoren.
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dE INFOrMATIEpLIcHT VAN dE 
INTErcOMMUNALES

De IVC heeft in 2008 aan alle inter-
communales een eenvoudig aangifte-
formulier gestuurd voor het vervullen 
van de jaarlijkse aangifteplicht van de 
intercommunales overeenkomstig artikel 
17, §5 van het Samenwerkingsakkoord 
van 1996 (of 18, §5 in het nieuwe 
Samenwerkingsakkoord).

De informatieplicht van de intercommunales 
moet het Permanent Secretariaat in staat 
stellen om:

- na te gaan of de aan de intercommunales 
uitbetaalde kostenvergoedingen 
overeenstemmen met de bepalingen uit de 
erkenning van Fost Plus;

- na te gaan of de individuele gegevens 
die Fost Plus opneemt in zijn voorstel van 
referentiekosten correct zijn;

- na te gaan of Fost Plus de verplichtingen 
opgenomen in artikel 13, §1 van het 
Samenwerkingsakkoord nakomt.

Daarnaast kadert deze informatieplicht in de 
controle van de resultaten van Fost Plus.
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dE rEFErENTIEKOSTEN VOOr HET jAAr 2008

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 stake-
holders, een methodologie laten opmaken 
voor het bepalen van de referentiekosten.

Op basis van deze methodologie heeft de IVC 
de referentiekosten 2008 als volgt bepaald:

GLAS
 
 

Totaal 1,6380 52,92 0,9828 21,17 1,4203 55,32 0,8522 22,13 0,2176 41,91 0,1306 16,76
>200 1,4952 49,36 0,8971 19,74 1,3222 52,01 0,7933 20,80 0,1731 36,32 0,1038 14,53
<200 2,7821 76,28 1,6692 30,51 2,1828 79,19 1,3097 31,68 0,5992 67,41 0,3595 26,96

PAPIER /
KARTON

Totaal 3,4052 48,99 2,0431 19,60 2,8247 54,73 1,6948 21,89 0,5805 32,63 0,3483 13,05
>200 3,3523 48,11 2,0114 19,24 2,8205 53,36 1,6923 21,34 0,5318 31,77 0,3191 12,71
<200 3,9663 58,77 2,3798 23,51 2,9010 75,66 1,7406 30,26 1,0653 38,22 0,6392 15,29

PMD-
OPHALING

Totaal 3,0682 197,30 1,8409 78,92 2,7835 207,00 1,6701 82,80 0,2847 134,50 0,1708 53,80
>200 2,9421 194,07 1,7653 77,63 2,7103 204,23 1,6262 81,69 0,2317 120,80 0,1390 48,32
<200 4,6387 230,38 2,7832 92,15 3,8638 241,63 2,3183 96,65 0,7749 203,04 0,4649 81,22

SORTERING 
PMD 

 2,8195 189,79 1,6917 75,92

6 Gewogen gemiddelde van de Fost Plus referentiekosten 2003 (10%), 2004 (15%), 2005 (20%), 2006 (25%) en 2007 (30%), geactualiseerd naar 
het prijsniveau 2008.

IVc 
referentiekosten

Totaal Glasbollen / huis-aan-huis containerparken
100% 
vast

100% 
var.*

60% 
vast

40%  
var.*

100% 
vast

100%  
var.*

60% 
vast

40%  
var.*

100% 
vast

100%  
var.*

60% 
vast

40%  
var.*

Methode ABc6 €/inw. €/T €/inw. €/T €/inw. €/T €/inw. €/T €/inw. €/T €/inw. €/T

(* variabel)
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De controle op de resultaten die Val-I-Pac 
indiende voor het werkingsjaar 2007 verliep 
grotendeels op dezelfde wijze als vorige jaren.

Het werkingsjaar 2007 vormde het eerste 
jaar van een erkenningstermijn van vijf 
jaar. Val-I-Pac gebruikte de bijhorende 
nieuwe controleprocedure echter ook al 
voor de resultaten van het werkingsjaar 
2006. De goedkeuringsprocedure waarin 
de bedrijfsrevisor van de operator geen 
rol meer vervult, voldeed aan de eisen en 
verwachtingen van de operatoren en de IVC.

HET KMO-pLAN EN dE dIrEcTE BETALINGEN

In het kader van het KMO-plan, heeft Val-I-Pac  
in 2008 de uitvoering verdergezet van de 
acties die werden gelanceerd in 2007 en 
tijdens de voorgaande jaren.

De communicatie blijft een essentiële pijler 
van het KMO-plan van Val-I-Pac, net zoals 
het inzamelproject van plastic folies op de 
bouwwerven.

De andere projecten die in het KMO-plan 
voorzien zijn, zijn diverse samenwerkingen 
met containerparken voor de KMO’s, een 
inzameling van bedrijfsmatig papier/karton 
in samenwerking met een intercommunale 
en het opstellen van verschillende inzamel-
projecten aangepast aan de KMO’s.

dE rEcycLAGESTUdIE

Overeenkomstig de bepalingen van de 
erkenning startte Val-I-Pac in 2008 met de 
voorbereiding en uitvoering van een studie 
omtrent verpakkingsafval dat buiten de 
Europese Unie wordt verwerkt. De definitieve 
en globale resultaten van deze studie zullen 
evenwel pas in de loop van 2009 bekend zijn. 
Ze zullen gebruikt worden bij de voorbereiding 
van een vervolgstudie waarvan de resultaten 
in 2010 verwacht worden.

Val-I-Pac beperkte zich tot kunststofafval 
dat wordt gedeclareerd door operatoren 
waar Val-I-Pac een contract mee heeft. Zo 
steunt de studie op een inventarisatie van 
de belangrijkste stromen kunststofafval die 
via trading in internationale recyclagecircuits 
terechtkomen. De meeste betrokken traders 
hebben een vestiging in België of in Nederland. 
De eindbestemming is meestal China.

Na analyse van de gegevens werd een aantal 
eindbestemmingen geselecteerd voor een 
bezoek ter plaatse.

4.3. De 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.

4.2. val-i-paC
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In 2008 kwam de opvolgingscommissie Fost 
Plus 5 keer samen.

In de loop van 2008 werden onder meer de 
volgende onderwerpen besproken:

• Erkenning Fost Plus:
> Indienen van de erkenningsaanvraag;
> Interferentie van de nieuwe erkenning met 

het nieuwe Samenwerkingsakkoord;
> Overgangsbepalingen en -termijnen, o.a. 

voor serviceverpakkingen;

• Stand van zaken bij de contract-
hernieuwingen van de intercommunales;

• Herziening van de typebestekken voor 
inzameling en sortering;

• Resultaten van recyclage en nuttige 
toepassing:
> Controle van de recyclagecijfers 

(stroomafwaarts);
> Controle van de aangiftes van de leden 

(stroomopwaarts);
> Stand van zaken artikel 8-projecten 

en pilootprojecten; controle van de 
recyclageattesten van intercommunales;

> Controle van de aangiftegegevens voor 
herbruikbare verpakkingen;

• Aanpak en acties inzake zwerfvuil;

• Inzameling van PMD bij bedrijven;

• Inkomsten & uitgaven:
> Indexering van de inzamel- en 

sorteertarieven;
> Referentiewaarden en -kosten;

• Communicatie:
> Nationale communicatiecampagne 2008 

van Fost Plus;
> Lokale en supralokale communicatieacties 

en -campagnes;
> Scholenproject;
> PreventPack;

• Stand van zaken aangaande de lopende 
studies van de IVC.

In 2008 vergaderde de opvolgingscommissie 
Val-I-Pac 6 maal. Onder meer de volgende 
onderwerpen stonden herhaaldelijk op de 
dagorde: 
• Controle van de resultaten voor het 

werkingsjaar 2007;
• KMO-plan;
• Controle van freeriders. 

Andere belangrijke items waren:
• Prospectie-acties naar nieuwe leden;
• Tarieven voor leden;
• Directe betaling van container- en 

recyclageforfaits;
• Evolutie van de waarde van afvalmaterialen;
• Tradingstudie. 

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





31

5.

IVC ac t iv iteitenverslag 2008

DE CIJFERS VAN RECYCLAGE EN NUTTIGE 
TOEPASSING VOOR 2007

5.1.   De 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 is7. Voor glas moet een 
deel van de oorzaak gezocht worden in de parallelle import vanuit het 
buitenland8. 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 afkomstig van de 
toepassing van artikel 8 van de erkenning (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), beperken zich dit jaar tot 30 ton.

Fost Plus behaalde voor het aangiftejaar 2007 een recyclagepercentage 
van 82,15%. De hoeveelheden papier/karton en glas, waartegenover geen 
aansluiting bij Fost Plus staat, maar waarvan de IVC weldegelijk erkent dat 
ze gerecycleerd werden, en het PMD-residu dat wordt nuttig toegepast 
met energierecuperatie, leiden, wanneer opgeteld bij de gerecycleerde 
hoeveelheden, tot een totaal percentage nuttige toepassing van 94,27%.

7 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 zelf dan nog 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 door de warenhuizen ter beschikking van het clienteel 
worden gesteld, om hun aankopen in te verpakken. 

8 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…
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Fost Plus behaalde aldus ruim de wettelijke doelstellingen.

Aangesloten 
hoeveelheden 
(in ton)

Recyclage 
(in ton)

Nuttige 
toepassing met 
energierecuperatie 
(in ton)

Recyclage 
(in %)

Nuttige 
toepassing 
(in %)

Papier/karton 146.930 146.930 100,00
Glas 295.465 295.465 100,00
Plastics 184.686 64.314
Bijkomende 
Plastics

30 

Totaal Plastics 64.344 34,84
Metalen 82.358 80.440 97,67
Drankkartons 19.249 14.656 76,14
Overige 3.943 25 0,62
Totaal 732.361 601.859 82,15
Niet-aangesloten 
Papier/karton

40.092

Niet-aangesloten 
Glas

24.383

Verbranding 
PMD-residu

24.331

Algemeen totaal 666.334 24.331 94,27
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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 2007. De eerste tabel bevat de 
hoeveelheden en de tweede bevat de 
bijhorende percentages.

Er is onderscheid gemaakt tussen energie-
recuperatie door nuttige toepassing en door 
verbranding. Bij nuttige toepassing wordt 
verpakkingsafval verwerkt in specifieke instal-
laties; het betreft uitsluitend niet-gemengd 

afval en de meest courante toepassingen zijn 
de RDF-productie voor cementovens en de 
houtverbranding in stoomketels of droog-
installaties. Bij verbranding wordt verpakkings-
afval (zowel gemengd als niet-gemengd) 
verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties.

Val-I-Pac behaalde in 2007 een recyclage- 
percentage van 83,3% en een percentage totale 
nuttige toepassing van 89,3% (verbranding 
met energierecuperatie inbegrepen) en haalde 
aldus ruim de wettelijke doelstellingen.

5.2. De resultaten van val-i-paC

2007 (in %) Recyclage Energierecuperatie Totaal
Kunststof 53,6% 13,5% 67,1%
Papier/karton 96,1% 2,9% 99,0%
Metaal 86,3% 0,0% 86,3%
Hout 73,3% 10,5% 83,8%
Andere 5,0% 5,7% 10,8%
Totaal 83,3% 6% 89,3%

Wat het aangiftejaar 2007 betreft, hebben 395 bedrijven9 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 volgende10:

5.3. De resultaten van De inDiviDuele      
 verpakkingsverantWoorDelijken

Type materiaal Op de Belgische markt 
gebracht (in ton)

Gerecycleerd
(in ton)

Verbrand met energie-
recuperatie (in ton)

Papier/karton 28.792,45 27.461,62 137,86
Kunststof 3.135,99 2.488,57 206,00
Metaal 1.959,64 1.901,29 15,76
Hout 18.608,41 17.564,14 200,98
Overige materialen 
(met inbegrip van glas)

46,82 43,91 0,03

Totaal 52.543,31 49.459,53 560,64
9 Situatie op 22/01/2009 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2007.
10 Situatie op 22/01/2009 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2007.

2007 (in ton) Op de markt 
gebracht

Recyclage Energie-
recuperatie

Totaal (recyclage en 
energierecuperatie)

Kunststof 85.394 45.769 11.546 57.315
Papier/karton 373.939 359.284 10.929 370.213
Metaal 37.025 31.938 0 31.938
Hout 162.822 119.316 17.100 136.415
Andere 9.538 481 545 1.027
Totaal 668.718 556.788 40.120 596.907
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In dit punt worden de resultaten weergegeven die België voor het jaar 2007 rapporteert aan 
de Europese Commissie. In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden 
gehouden met:

5.4. De globale resultaten

• 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 

verpakkingsverantwoordelijken 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 
verpakkingsverantwoordelijken, zoals die in 
de voorgaande punten worden weergegeven.

Glas 100,00
Plastic 38,44
     Papier/karton (gewoon) 92,60
     Drankkartons 72,92
Totaal papier/karton 91,98
Metalen 91,41
Hout 71,47
Andere 3,29
Totaal 80,43

In de volgende tabel zijn de globale recyclagecijfers voor 2007 weergegeven:
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MONITORING VAN DE HERBRUIKBARE 
VERPAKKINGEN

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 22 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 31 
referentiebedrijven; het gaat opnieuw om de leden die de grootste 
hoeveelheden bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen aangeven.

Onder deze 31 bedrijven bevinden zich ook de 22 referentiebedrijven van 
Fost Plus.

Ter info kan hier vermeld worden dat in vergelijking met voorgaande 
monitoring, één van de referentiebedrijven niet meer actief is en niet meer 
opgenomen is in de monitoring.

Met de monitoring van de referentiebedrijven willen we een duidelijker 
beeld krijgen over de evolutie van de herbruikbare verpakkingen.

De monitoring omvat geen gegevens van verpakkingsverantwoordelijken 
die enkel herbruikbare verpakkingen en geen eenmalige verpakkingen 
op de markt brengen. We willen er bijgevolg op wijzen dat de 
hergebruikscijfers waarschijnlijk dan ook enigszins onderschat zijn.

De monitoring van de herbruikbare verpakkingen op Belgisch grondgebied 
werd voortgezet voor het aangiftejaar 2007.
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In onderstaande tabel wordt per materiaalsoort, het totale gewicht aan herbruikbare 
huishoudelijke drankverpakkingen weergegeven zoals aangegeven door alle Fost Plus leden11.

Materiaal Procentueel aandeel 
(aangiftejaar 2006)

Totaal per materiaalsoort 
in ton (aangiftejaar 2007)

Procentueel aandeel 
(aangiftejaar 2007)

Trend

Glas 98,00 780.070 97,47 

Papier/karton 0,19 1.487 0,19 

Metalen 0,60 8.137 1,02 

Kunststoffen 1,13 9.707 1,21 

Andere 0,07 892 0,11 

Totaal 100,00 800.294 100,00

Hieruit blijkt eens te meer het belangrijke 
aandeel van glas in de herbruikbare drank-
verpakkingen in 2007, namelijk bijna 97,5%.

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 moeten uitgegaan worden.

In vergelijking met de overeenkomstige 
cijfers voor het aangiftejaar 2006, waar een 
totaalhoeveelheid van 799.486 ton herbruikbare 
drankverpakkingen werd aangegeven door alle 
Fost Plus leden, betekent dit een lichte stijging 
met 808 ton, oftewel 0,10 percent.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de hoeveelheid herbruikbare bedrijfsmatige 
verpakkingen opgesplitst per materiaalsoort 
voor het aangiftejaar 2007 zoals aangegeven 
door Val-I-Pac12.

Materiaal Procentueel aandeel 
(aangiftejaar 2006)

Herbruikbare verpakkingen 
in ton (aangiftejaar 2007)

Procentueel aandeel 
(aangiftejaar 2007)

Trend

Papier/karton 0,80 14.806 0,68 

Kunststof 21,39 511.670 23,66 

Metaal 25,05 534.632 24,73 

Hout 52,51 1.096.738 50,72 

Andere 0,26 4.362 0,20 

Totaal 100,00 2.162.209 100,00

In 2007 bestond ongeveer de helft van de 
aangegeven hoeveelheid herbruikbare 
bedrijfsmatige verpakkingen uit hout. De rest 
was nagenoeg gelijkmatig verdeeld tussen 
kunststoffen en metalen.

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

In vergelijking met de cijfers voor het 
aangiftejaar 2006 waar een totaalhoeveelheid 

van 2.045.261 ton herbruikbare bedrijfsmatige 
verpakkingen werd aangegeven door de 
Val-I-Pac leden, betekent dit een stijging met 
116.947 ton, oftewel 5,72 percent.

Wanneer de som gemaakt wordt van de 
herbruikbare huishoudelijke drankverpakkingen 
en de herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen, 
moet vastgesteld worden dat er van 2006 naar 
2007 sprake is van een netto toename van 
het tonnage herbruikbare verpakkingen met 
117.755 ton, oftewel met 4,14 percent.

11 Situatie op 18/09/2008 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2007.
12 Niet-geëxtrapoleerde waarden; situatie op 07/10/2008 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2007.
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