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Martine Gillet, Voorzitster

Ir. Roger De Boeck, Directeur

Woord van de voorzitster en de directeur
Voor de Interregionale Verpakkingscommissie
was het jaar 2009 bijzonder memorabel.
Op 1 januari van dat jaar is het nieuwe
“Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie
en het beheer van verpakkingsafval” van 4
november 2008 in werking getreden. Dit was het
eindpunt van een proces dat verschillende jaren
heeft gelopen. Tegelijk betekende 1 januari 2009
een nieuw begin en een vernieuwde uitdaging
voor de IVC.
In de eerste maanden van 2009 moest in een
recordtempo gezorgd worden voor de aanpassing
van alle teksten en documenten aan het nieuwe
Samenwerkingsakkoord. In de eerste plaats
moesten de erkenningen van de 2 erkende
organismen gewijzigd worden. Daarnaast
moesten ook alle publicaties, brochures en
formulieren van de IVC aangepast worden.
De communicatie naar de bedrijven toe is van
heel groot belang voor de IVC. Daarom werd in
april 2009 een gratis studiedag georganiseerd,
waar het nieuwe Samenwerkingsakkoord in
detail besproken werd.
In de 2de helft van 2009 heeft de IVC een begin
gemaakt met haar “moderniseringsprogramma”.
Nu de herziening van het Samenwerkingsakkoord
afgerond is, is er een stabiel wettelijk kader,
waarbinnen de werking van de IVC kan worden
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geoptimaliseerd. De IVC heeft met het oog
hierop een aantal belangrijke beslissingen
genomen. Zo komen er vanaf 2010 elektronische
formulieren voor het algemeen preventieplan.
Vanaf ten laatste 2012 komen er ook voor de
verpakkingsverantwoordelijken die zelf aan de
terugnameplicht voldoen, elektronische
aangifteformulieren. Voor deze verpakkingsverantwoordelijken zal de elektronische aangifte
een optie zijn, eerder dan een verplichting.
Voor het preventieplan daarentegen wordt het
elektronische formulier de norm.
Inzake de controle van de bedrijven en de
bestraffing van de “free-riders” (bedrijven
die niet aan de terugnameplicht voldoen),
werd een volledig nieuwe controleleidraad
voorbereid. De bepalingen omtrent de
sanctionering van overtreders werden in het
Samenwerkingsakkoord van 2008 grondig
herzien. Er wordt nu veel meer dan vroeger de
klemtoon gelegd op administratieve geldboetes,
die rechtstreeks door de IVC kunnen worden
opgelegd. Vanaf de 2de helft van 2010 zal de
nieuwe controleleidraad door de controleurs van
de IVC worden toegepast. De IVC verwacht dat
de efficiëntie en de effectiviteit van de controles
sterk zullen toenemen. In 2009 kon de IVC wel
controles uitvoeren bij de bedrijven en zij heeft dit
nog meer dan de voorgaande jaren ook gedaan,
maar de overgang van de oude naar de nieuwe

wetgeving maakte een vervolging van bedrijven
die de wetgeving niet naleven de facto nagenoeg
onmogelijk.
Nog altijd zijn niet alle teksten en documenten
aangepast aan het nieuwe Samenwerkingsakkoord. Zo is de brochure “Uw verpakkingen uw verplichtingen”, die toelichting verschaft
bij de belangrijkste bepalingen van het
Samenwerkingsakkoord, nog steeds niet
aangepast. Voor een stuk is dit te wijten aan het
chronische personeelsgebrek bij het Permanent
Secretariaat van de IVC, maar vooral is dit omdat
de praktische implementatie van enkele
bepalingen van het nieuwe Samenwerkingsakkoord nog steeds vragen oproept.
Zo is omtrent de definitie van “verpakking” een
discussie lopende op niveau van de Europese
Commissie, die mogelijks consequenties zal
hebben voor de Belgische invulling van het begrip
“verpakking”. Tevens moeten, in samenspraak
met de bedrijfswereld, praktische criteria
uitgewerkt worden om te verduidelijken wat
al dan niet als een “serviceverpakking” moet
beschouwd worden.
Al deze onduidelijkheden moeten in 2010

Martine Gillet, Voorzitster

uitgeklaard worden.
De werklast die verbonden is aan de
inwerkingstelling van een nieuwe wetgeving valt
al bij al zwaarder uit dan we konden voorzien,
maar we gaan ervan uit dat dit nu achter de rug is.
De personeelssituatie van de IVC blijft echter
een fundamenteel probleem, vooral wanneer
het Permanent Secretariaat belast wordt met
nieuwe taken die van nul af aan uitgewerkt
moeten worden, zoals in het kader van de
uitbreiding van haar taken op het vlak van de
aanvaardingsplichten.
Toch zijn er ook gunstige vooruitzichten. Zowel
in het Waalse als in het Vlaamse Gewest is er
een duidelijke intentie om de personeelssituatie
te verbeteren; het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voldoet nu al aan zijn verplichtingen.
Daarenboven zijn de eerste resultaten van
het “moderniseringsprogramma” bijzonder
hoopgevend. Als dit programma op kruissnelheid
loopt, gaat het de werklast bij het personeel
zonder twijfel gevoelig verminderen.

Ir. Roger De Boeck, Directeur
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1.

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
beleidsbeslissingen. Het voorzitterschap van de IVC wijzigt jaarlijks op 5
maart bij beurtrol tussen de gewesten. Gedurende het eerste gedeelte van
2009 werd het voorzitterschap waargenomen door mevrouw Griet Van
Kelecom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tijdens het tweede
gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf 5 maart, door mevrouw Martine Gillet
van het Waals 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 in 2009 als volgt:

Vlaams Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Hugo GEERTS

Anneleen DE WACHTER

Anne VANDEPUTTE

Peter LONCKE

Danny WILLE

Geert DE ROOVER

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Griet VAN KELECOM

Valérie VERBRUGGE

Francis RADERMAKER

Vincent JUMEAU/Julien D’AOUST

1

Françoise BONNET

Olivier BOSTEELS/Adrien ARNAUD 2

Waals Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Christine GOISET/Ingrid GABRIEL3

Olivier PICRON/Christel EVRARD 4

Martine GILLET

Anne DUMONT/Laurence LAMBERT5

1

2

3
4
5
6

6

Jean-Yves MERCIER

Pierre COLLIGNON/Eric VAN POELVOORDE6

De heer Jumeau werd, volgens een communicatie van de heer Staatssecretaris Kir de dato 14 september 2009, als effectief lid vervangen
door de heer D’Aoust.
De heer Bosteels werd, volgens een communicatie van de heer Staatssecretaris Kir de dato 14 september 2009, als plaatsvervangend lid
vervangen door de heer Arnaud.
Mevrouw Goiset werd vanaf 1 oktober 2009 als effectief lid vervangen door mevrouw Gabriel.
De heer Picron werd vanaf 1 oktober 2009 als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Evrard.
Mevrouw Dumont werd vanaf 1 oktober 2009 als effectief lid vervangen door mevrouw Lambert.
De heer Collignon werd vanaf 1 oktober 2009 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Van Poelvoorde.
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1.2.

De IVC begroting

2009

De IVC begroting voor het werkingsjaar 2009 kan als volgt worden samengevat:

HUISVESTINGSKOSTEN
KANTOORKOSTEN

REISKOSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN
EXPLOITATIEKOSTEN WAGENPARK

OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
HUUR GEBOUWEN

SPECIFIEKE AANKOPEN

STUDIES EN ONDERZOEK

SENSIBILISERING EN INFORMATIEVOORZIENING
BELASTINGEN

INVESTERINGEN

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN

Begrote bedragen (in EUR)
147.100,00

137.100,00

19.000,00

46.500,00

146.600,00

270.500,00

70.000,00
5.671,88

160.000,00

0,00

43.000,00

1.045.471,88

Het voor 2009 begrote bedrag is met 36.528,12 EUR of met 3,4 % gedaald ten opzichte van de
begroting 2008.
Het budget van de IVC wordt door de gewesten ter beschikking gesteld volgens de verdeelsleutel
bepaald in het Samenwerkingsakkoord, waarbij de gewesten respectievelijk de 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.
Voor het werkingsjaar 2009 werden, na aftrek van het begrotingssaldo van 2008 en na inbreng
van de definitief verworven inkomsten uit administratieve geldboetes, volgende bedragen door de
gewesten ter beschikking gesteld:

Overdracht door de OVAM

Overdracht door DGARNE - Office wallon des Déchets
Overdracht door Leefmilieu Brussel - BIM
ALGEMEEN TOTAAL INKOMSTEN

Gemeenschappelijk bedrag (in EUR)
554.169,60

286.639,45
69.157,45

909.966,50
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1.3.

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord
van 4 november 200 8

Op 1 januari 2009 is het nieuwe
Samenwerkingsakkoord van 4 november
2008 betreffende de preventie en het beheer
van verpakkingsafval in werking getreden.
Dit was het eindpunt van verschillende jaren
voorbereidend werk. Tegelijk was het ook een
startsein voor de praktische implementatie
van de nieuwe wetgeving.

• De heer Johan Goossens van Fost Plus heeft
een toelichting gegeven bij de nieuwe
regelgeving voor de serviceverpakkingen
(zie verder onder punt B).
• Tenslotte heeft de heer Johan Sneyers van
Val-I-Pac gewezen op de uitdagingen die
de nieuwe recyclagedoelstellingen van het
Samenwerkingsakkoord stellen voor Val-I-Pac.

a. Studienamiddag van 28 april 2009

b. Serviceverpakkingen:
2009 een overgangsjaar

Om een zo ruim mogelijk publiek op de
hoogte te stellen van de inhoud van het
nieuwe Samenwerkingsakkoord heeft de
IVC op 28 april 2009 een studienamiddag
georganiseerd. Deze studienamiddag was een
succes. Er waren 144 personen aanwezig.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
• De directeur van de IVC, de heer Roger De
Boeck, heeft de studienamiddag ingeleid
en heeft kort de historiek van de herziening
van het Samenwerkingsakkoord geschetst.
• De voorzitster, mevrouw Martine Gillet,
heeft een synthese gemaakt van de
belangrijkste verwezenlijkingen van het
nieuwe Samenwerkingsakkoord.
• Vervolgens hebben 4 leden van het permanent secretariaat van de IVC de nieuwe
regelgeving meer in detail besproken.
Hierbij werd onder meer gefocust op het
algemeen preventieplan en de percentages
van recyclage en nuttige toepassing.
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Een serviceverpakking is 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.
In het nieuwe Samenwerkingsakkoord
is de verpakkingsverantwoordelijke voor
serviceverpakkingen:
• elke persoon die deze serviceverpakkingen
in België produceert met het oog op het op
de Belgische markt brengen ervan;
• elke persoon, wanneer de
serviceverpakkingen niet in België worden
geproduceerd, die ze in België heeft
ingevoerd met het oog op het op de
Belgische markt brengen ervan;
• elke persoon die de serviceverpakkingen
invoert en ze zelf in België op de markt brengt.

Het Samenwerkingsakkoord duidt dus de
Belgische producent en de Belgische
invoerder aan als verpakkingsverantwoordelijke.
Hoewel het Samenwerkingsakkoord in
werking getreden is op 1 januari 2009, is
de Interregionale Verpakkingscommissie
ingegaan op de vraag van Fost Plus en van
het bedrijfsleven om van het jaar 2009 een
overgangsjaar te maken. Er was immers tijd
nodig om de nieuwe verplichting logistiek
voor te bereiden. Pas vanaf het aangiftejaar
2010, d.w.z. de aangifte die de bedrijven ten
laatste in februari 2011 bij Fost Plus moeten
indienen, zal de nieuwe aangifte van serviceverpakkingen van start gaan.

Een verpakkingsverantwoordelijke voor serviceverpakkingen kan op vrijwillige basis de uitvoering van zijn terugnameplicht aan een ander
bedrijf overdragen. Het invoeren van een mandaatsysteem, waarbij de informatie- en terugnameplicht uitgevoerd wordt door de volgende
schakel in de keten van de afvalverwerking,
heeft een belangrijk voordeel. Dit mandaatsysteem kan ervoor zorgen dat verpakkingen
die niet op de Belgische markt komen, in geen
geval worden aangegeven (met name in het
geval van de export van serviceverpakkingen
via een tussenpersoon). Het vermijdt ook de
onterechte aangifte van recipiënten die soms
(maar niet altijd) als serviceverpakking worden
gebruikt, in het geval dat deze niet als serviceverpakking worden gebruikt.
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Degene die de terugnameplicht voor de serviceverpakkingen vervult, dient dit dus te doen
enkel voor de serviceverpakkingen die daadwerkelijk op de Belgische markt gebracht zijn.
Om een geldig mandaat te hebben, moet aan
verschillende voorwaarden worden voldaan:
• geen overdracht van de wettelijke
verantwoordelijkheid; enkel de uitvoering
van de aangifte en de betaling van de
bijdragen mogen overgedragen worden;
• de mandaatnemer moet lid zijn van Fost
Plus en indien deze zijn contractuele
verplichtingen niet nakomt, keert de
uitvoering van de terugnameplicht terug
naar de verpakkingsverantwoordelijke
(behalve in geval van faillissement);
• de overdraagbaarheid is beperkt tot
maximum twee keer.
c. Aanpassing van de erkenning van
Fost Plus
Het nieuwe Samenwerkingsakkoord maakte
ook de wijziging van de erkenning van Fost
Plus noodzakelijk.
Fost Plus werd op 18 december 2008 voor
de vierde keer erkend voor de periode van
1 januari 2009 tot en met 31 december 2014.
Aangezien de datum van deze erkenning en
de datum van de inwerkingtreding van het
nieuwe Samenwerkingsakkoord zo dicht
bij elkaar lagen, werd in de erkenning reeds
in grote mate geanticipeerd op het nieuwe
Samenwerkingsakkoord.
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In de erkenning van 18 december 2008 was
tevens een procedure opgenomen om de
erkenningstekst binnen de 6 maanden aan
het nieuwe Samenwerkingsakkoord aan te
passen.
De wijziging van de erkenning van Fost Plus
kwam er op 4 juni 2009.
d. Aanpassing van de erkenning van
Val-I-Pac
Net zoals de erkenning van Fost Plus, werd
ook die van Val-I-Pac op 4 juni 2009
gewijzigd, teneinde deze te laten
beantwoorden aan de eisen van het nieuwe
Samenwerkingsakkoord.
De erkenning van Val-I-Pac loopt nog, in deze
gewijzigde vorm, tot en met 31 december 2011.

e. Voorbereiding nieuwe controleprocedure
De procedure voor controle en sanctionering
werd in het nieuwe Samenwerkingsakkoord
ingrijpend veranderd, dit 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 werd ook
opgetrokken.
In 2009 heeft de IVC een nieuwe
controleprocedure voorbereid, die uitvoering
geeft aan de gewijzigde bepalingen van
het Samenwerkingsakkoord. Deze nieuwe
controleprocedure zal vanaf 2010 toegepast
worden.

1.4.

De nieuwe databank
interne & externe
controle – 			
preventiemodule

In 2008 werd reeds de beslissing genomen
om een nieuwe modulaire databank aan te
schaffen voor de interne en externe controles
van de IVC. Deze databank moest zorgen voor
een optimalisering van de interne controle
en voor een gerichte samenwerking tussen
de verschillende controlediensten van de
IVC, zodat de externe controles beter kunnen
worden aangestuurd en opgevolgd.
Ondertussen zijn de modules “interne
controle” en “externe controle” operationeel.
De eerste resultaten zijn eensluidend positief.
In 2009 werd dan ook de opdracht
uitgeschreven om de “preventiemodule”
te ontwikkelen. Deze module is een pak
ambitieuzer geworden dan oorspronkelijk
voorzien. Het was aanvankelijk de bedoeling
om voor het algemeen preventieplan een
ondersteunende databank te ontwikkelen
voor exclusief gebruik door de IVC. De
bedrijven zouden dan hun preventieplan op
papier blijven indienen. Uiteindelijk werd er
echter voor geopteerd om een elektronisch
preventieplan te ontwikkelen. Dit wil zeggen
dat de bedrijven via het internet toegang
krijgen tot een beveiligd gedeelte van
de databank van de IVC en dat ze daarop
rechtstreeks hun preventieplan opmaken.
Niet alleen zal het elektronische
preventieplan veel gebruiksvriendelijker
zijn voor de bedrijven dan de papieren
versie; het zal ook de verwerking van de
preventieplannen door de IVC gevoelig
vergemakkelijken en dus versnellen.
Het elektronische preventieplan moet klaar
zijn voor gebruik door de bedrijven tegen
maart 2010. De bedrijven moeten immers
hun volgende algemeen preventieplan reeds
elektronisch indienen bij de IVC tegen einde
juni 2010.
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2.

Fost Plus

2.1.

Wijziging van de erkenning

De laatste erkenning die aan Fost Plus werd toegekend door de
Interregionale Verpakkingscommissie, dateert van 18 december 2008. Deze
bevatte een herzieningsclausule zodat de erkenning kon worden aangepast
aan de nieuwe bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.
De inwerkingtreding op 1 januari 2009 van het Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008 heeft dientengevolge aanleiding gegeven tot
een wijziging van de erkenning van Fost Plus, zodat deze laatste in
overeenstemming zou zijn met de nieuwe reglementering. De erkenning
van Fost Plus werd gewijzigd op 4 juni 2009 en de wijziging werd op 8 juli
2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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Wij gaan deze wijzigingen hieronder
overlopen.
a.	Definitie “Verpakking”
Er werd een verduidelijking aangebracht bij
het begrip “verpakking”, dat bepaald wordt
als “alle producten, vervaardigd van materiaal
van welke aard ook, die kunnen worden
gebruikt voor het insluiten, beschermen,
verladen, afleveren en aanbieden van
goederen, van grondstoffen tot afgewerkte
producten, over het gehele traject van
producent tot gebruiker of consument. Ook
wegwerpartikelen die voor dit doel worden
gebruikt, worden als verpakkingsmateriaal
beschouwd.

De definitie van “verpakking” is verder
gebaseerd op de onderstaande criteria:
i) Artikelen worden als verpakking
beschouwd indien zij aan de
bovenstaande definitie voldoen, ongeacht
andere functies die de verpakking ook kan
vervullen, tenzij het artikel integraal deel
uitmaakt van een product en het nodig is
om dat product tijdens zijn levensduur te
bevatten, te ondersteunen of te bewaren
en alle elementen bedoeld zijn om samen
gebruikt, verbruikt of verwijderd te
worden.
ii) Artikelen die ontworpen en bedoeld
zijn om op het verkooppunt te worden
gevuld alsmede wegwerpartikelen die
in gevulde toestand worden verkocht of
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die ontworpen en bedoeld zijn om op het
verkooppunt te worden gevuld, worden
als verpakking beschouwd, mits zij een
verpakkingsfunctie hebben.
iii) De componenten van een verpakking
en de bijbehorende in de verpakking
verwerkte elementen worden beschouwd
als deel van de verpakking waarin ze
verwerkt zijn. De bijbehorende elementen
die aan een product hangen of bevestigd
zijn en die een verpakkingsfunctie hebben,
worden als verpakking beschouwd, tenzij
zij integraal deel uitmaken van dit product
en alle elementen bedoeld zijn om samen
verbruikt of verwijderd te worden.”
Deze bepaling van het nieuwe
Samenwerkingsakkoord van 4 november
2008 werd door deze herziening opgenomen
in de erkenning van Fost Plus.
b. Terugnameplicht van het
Samenwerkingsakkoord
In het nieuwe Samenwerkingsakkoord zijn
de leden die jaarlijks minder dan 300 kg
verpakkingen op de Belgische markt brengen,
niet meer onderworpen aan de terugnameplicht. Om praktische redenen hebben wij in de
herziening van de erkenning van 18 december
2008 voorzien dat deze leden op vrijwillige
basis aangesloten kunnen blijven door de
minimumbijdrage aan Fost Plus te betalen.
Het Samenwerkingsakkoord vereist dat
de Interregionale Verpakkingscommissie
correct geïnformeerd wordt. Wetende
dat de drempel van 300 kilogram door
de verpakkingsverantwoordelijken op de
Belgische markt gebrachte verpakkingen,
berekend wordt door de som te maken
van de huishoudelijke en bedrijfsmatige
verpakkingen, en dat Fost Plus geen toegang
heeft tot de aangiftes van de leden van
Val-I-Pac, was het voor de IVC noodzakelijk
om een eenvoudige procedure te voorzien.
Deze laatste laat toe om eventuele fouten
van verpakkingsverantwoordelijken in de
toepassing van deze drempel, vast te stellen
en te corrigeren.

De gewijzigde erkenning bepaalt, na
haar herziening, ook dat Fost Plus aan de
Interregionale Verpakkingscommissie de
lijst moet overmaken met leden die hun
aansluiting opzeggen door het feit dat
ze niet meer onderworpen zijn aan de
terugnameplicht op grond van artikel 6
van het Samenwerkingsakkoord van
4 november 2008. Fost Plus deelt deze lijst
mee binnen de termijnen bepaald door de
opvolgingscommissie.
c. Bijdrage aan het beleid van de
Gewesten
Er werd een nieuw onderdeel opgenomen
in de nieuwe erkenning, met als titel:
“Bijdrage aan het beleid van de Gewesten
inzake de preventie en het beheer van
verpakkingsafval”. Dit onderdeel voorziet in
het bijzonder dat naast de acties die gevoerd
worden op basis van de voorgaande artikelen
van deze erkenning, Fost Plus tevens bijdraagt
tot de financiering van het beleid van de
Gewesten inzake de preventie en het beheer
van verpakkingsafval, zoals voorzien in artikel
13, §1, 12° van het Samenwerkingsakkoord.
Wanneer het Gewest erom vraagt en binnen
de door het Gewest gestelde termijnen, stelt
Fost Plus hiervoor een werkplan voor. Fost
Plus kan met één of meerdere Gewesten
een al dan niet gelijkluidende overeenkomst
afsluiten. Deze overeenkomst, inclusief, in
voorkomend geval, de betalingsmodaliteiten,
en alle latere wijzigingen moeten binnen
de 10 dagen na de ondertekening door Fost
Plus ter kennis worden gebracht van de
Interregionale Verpakkingscommissie.
De respectievelijke bedragen van 5 en 1
miljoen euro, bepaald in de erkenning
van Fost Plus van 18 december 2003, voor
zwerfvuil en “Research & Development”
werden geschrapt om een dubbel gebruik
met de nieuwe financiële verplichtingen van
het Samenwerkingsakkoord te vermijden.
Deze kosten bevinden zich nu onder de
toepassing van artikel 13, §1, 12° van het
Samenwerkingsakkoord van 4 november
2008. Andere terugbetalingen, die Fost

Plus in het verleden niet heeft opgenomen
in deze 2 speciale begrotingsposten maar
die beschouwd werden als bijvoorbeeld
project- of werkingskosten, kunnen zonder
meer overgedragen worden naar de
bijdrage voorzien in artikel 13, §1, 12°; dat
zou zoveel betekenen als de zin van deze
bijdrageverplichting weg te nemen. Men kan
zich hier beroepen op de terugbetaling van
lopende initiatieven inzake preventie zoals
PreventPack, op verschillende terugbetalingen
betreffende communicatie, op de
terugbetalingen betreffende het reinigen
van glasbolsites, zoals de modelbestekken
voorzien, alsook op de terugbetaling van
de sorteeranalyses gerealiseerd in het
kader van artikel 8 van de erkenning of van
pilootprojecten.
Dit onderdeel voorziet eveneens dat Fost Plus
jaarlijks tegen 15 februari van het jaar n+1
aan de Interregionale Verpakkingscommissie
rapporteert over:
• de bedragen die door Fost Plus werden
betaald in het jaar n;
• de acties die in het jaar n door of voor
rekening van Fost Plus, in overleg met een
Gewest, werden uitgevoerd;
• de informatie die Fost Plus ontvangen
heeft van de Gewesten betreffende de
uitgevoerde acties in het jaar n.
Dit onderdeel beschrijft ook dat behoudens
andersluidende afspraak met het Gewest
die een alternatieve wijze van vrijgave van
de middelen toestaat, Fost Plus aan ieder
Gewest maandelijks één twaalfde van het in
elk kalenderjaar voorziene bedrag stort.
d. Andere wijzigingen
Merken we ook op dat er een reeks technische
wijzigingen werden aangebracht.
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2.2.

De uitvoering van de erkenning

2.2.1.

Modelcontract met de
intercommunales

Omdat de nieuwe erkenning bijkomende
wijzigingen oplegt zowel aan het
modelcontract met de intercommunales als
aan de modelbestekken voor inzameling,
sortering en recyclage, was het niet mogelijk
om deze documenten al in de erkenning zelf
(van 18 december 2008) definitief goed te
keuren. Om die reden voorzag artikel 22, §1
van de erkenning van Fost Plus in een aparte
procedure voor de definitieve goedkeuring van
het modelcontract.
Fost Plus beschikte over een termijn van drie
maanden na datum van het toekennen van
de erkenning om een nieuwe aangepaste
versie van modelcontract, met inbegrip van
de modelbestekken die zich in bijlage bij het
modelcontract bevinden, ter goedkeuring
voor te leggen aan de Interregionale
Verpakkingscommissie. Het nieuwe voorstel
moest in overeenstemming zijn met de
geldende wetgeving en met de voorwaarden
van de nieuwe erkenning.
Vervolgens zou de Interregionale
Verpakkingscommissie een termijn van
drie maanden krijgen, te rekenen vanaf
de integrale ontvangst van het definitieve
ontwerp, om hierover een uitspraak te doen.
Fost Plus heeft op 1 april 2009 zijn voorstel
voor modelcontract en modelbestekken ter
goedkeuring ingediend. Dit dossier moest
evenwel onvolledig verklaard worden, omdat
de voorwaarden van de nieuwe erkenning
niet in de bestekken werden geïntegreerd.
Deze onvolledigheid maakte het voor de
Interregionale Verpakkingscommissie heel
moeilijk, zo niet onmogelijk, om de voorstellen
van Fost Plus te beoordelen.
Uiteindelijk waren verschillende
overlegvergaderingen nodig om Fost Plus
ertoe te bewegen om eind september 2009
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een nieuw voorstel in het kader van artikel 22,
§1 van de erkenning in te dienen. Dit voorstel
was evenwel nog steeds onvolledig, omdat
opnieuw de modelbestekken ontbraken.
Ondertussen had de IVC noodgedwongen
haar eigen voorstellen tot wijziging van het
modelcontract en van de modelbestekken
(voor de inzameling) uitgewerkt. De door haar
voorgestelde wijzigingen aan de voorliggende
teksten van Fost Plus waren ofwel rechtstreeks
ingegeven door de erkenning (en de principes)
van het Samenwerkingsakkoord, ofwel
kwamen ze voort uit de consultatie van de
intercommunales. Daarnaast werden ook
onduidelijke bepalingen verduidelijkt en
overbodige passages geschrapt.
Aangezien de modelovereenkomst dient als
basisdocument voor de onderhandelingen
tussen Fost Plus en de intercommunales
inzake de organisatie van de selectieve
inzamelingen van het huishoudelijk
verpakkingsafval, heeft de IVC bij de
beoordeling van dit document een belangrijke
opdracht. Zij dient erop toe te zien dat
de modelovereenkomst de bepalingen,
verplichtingen en principes van het
Samenwerkingsakkoord en van de erkenning
van Fost Plus hieromtrent waarborgen.
De IVC heeft Fost Plus nu gevraagd om,
rekening houdend met haar voorstellen tot
wijziging van het modelcontract en van de
modelbestekken (voor de inzameling), op
korte termijn een eindversie in de zin van het
artikel 22, §1 van de erkenning in te dienen.

2.2.2.	Referentiekosten 2009
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 voor het jaar 2009 als volgt
bepaald:

Referentiekosten
2009 (1)
GLAS

PAPIERKARTON

Totaal

100 %
vast
(€/inw)

100 % 60 %
var.
vast
(€/T) (€/inw)

40 %
var.
(€/T)

100 %
vast
(€/inw)

1,4397

47,33

18,93

Totaal

1,5854 50,96 0,9513

<200

2,6829

>200

3,3411 46,99 2,0046 18,80

>200

Totaal
<200

73,36

0,8638
1,6097

3,4317 48,39 2,0590
4,2516

61,43

20,38

29,35
19,36

100 % 60 %
var.
vast
(€/T) (€/inw)

40 %
var.
(€/T)

100 %
vast
(€/inw)

1,2708

49,82 0,7625

19,93

0,1689

2,8275

53,76

21,50

0,6043

73,88

1,3735

53,22

0,8241

2,8214

52,23

14,05

33,10

0,3626

13,24

45,27

0,7968

115,08

0,1307

30,56

1,6965

75,76

2,6598 199,49 1,5959 79,80 0,2178

2,7894 186,64 1,6737 74,66

0,1013

1,6929 20,89 0,5196

2,8777 189,41 1,7266

PMD SORTERING

35,12

64,77

1,7541

2,7384 202,60 1,6431

4,7164 238,31 2,8299 95, 32 3,7996 237,84

40 %
var.
(€/T)

0,5565

30,41

2,9235

77,68

60 %
vast
(€/inw)

40,55 0,1272

24,57

3,0310 194,20 1,8186

containers

100 %
var.
(€/T)

0,2120

2,1263 76,03 1,2758

21,29

2,5509

PMD Totaal
OPHALING >200
<200

bollen/h-a-h

2,2797

29,55

1,3280

81,04 0,2926 139,39
95,13

0,3339
0,3118
0,1756

16,22

25,91
12,22
18,11

55,75

46,03

0,9169 237,40 0,5501 94,96

(1) gewogen gemiddelde van de Fost Plus referentiekosten 2004 (10 %), 2005 (15 %), 2006 (20 %),
2007 (25 %) en 2008 (30 %) geactualiseerd naar het prijsniveau 2009
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2.3.

Controle en opvolging
van Fost Plus

2.3.1.	Controle
Zoals dat nu reeds enkele jaren het geval is,
verloopt de controle van de resultaten van
recyclage en nuttige toepassing van Fost
Plus door de IVC in een sfeer van overleg en
samenwerking tussen de twee betrokken
instellingen. Het gebruik van het Profost
systeem door de grote meerderheid van
de intercommunales vergemakkelijkt de
opvolging van de gegevens.
Voor de stromen die niet zijn opgenomen
in het Profost systeem, zoals de stromen
voorzien in artikel 8 van de erkenning
van Fost Plus, vinden de controles en de
overlegvergaderingen tussen Fost Plus en
de IVC veel vroeger op het jaar plaats dan de
controle van de Profost-stromen.
Wij hebben overigens een verbetering
kunnen vaststellen van de kwaliteit van de
door de intercommunales geleverde gegevens
voor de artikel 8 - stromen. In samenspraak
met de IVC, heeft Fost Plus beslist om een
reeks audits voor deze stromen te lanceren.
Deze audits zullen gaan over “niet” of
“minder” gekende recycleurs. Aangezien de
controle van de gegevens van de stromen
“artikel 8” nog steeds a posteriori in de loop
van dit laatste jaar van de erkenning 20042008 gebeurt, waren niet alle resultaten van
de audits beschikbaar op het moment van

de eerste gesprekken over de resultaten van
het erkende organisme. Vanaf de nieuwe
erkenning (van 18 december 2008) zullen de
controles eerder a priori gebeuren.

2.3.2.

Opvolgingscommissie Fost Plus

In 2009 kwam de opvolgingscommissie Fost
Plus 4 keer samen.
In de loop van 2009 werden onder meer
de volgende onderwerpen meermaals
besproken:
> Erkenning Fost Plus:
• Uitvoering van de nieuwe erkenning;
• Aanpassing van de nieuwe erkenning
aan de bepalingen van het nieuwe
Samenwerkingsakkoord;
• Definitie verpakking;
• De drempel van 300 kg inzake de
terugnameplicht;
• Toetredingscontract leden;
• Overgangsmaatregelen bij de nieuwe
regelgeving voor serviceverpakkingen;
• Bijdrage van 0,50 EUR per inwoner en
per jaar aan het beleid van de Gewesten
(artikel 13, §1, 12°);
• Retroactiviteit nieuwe leden Fost Plus;
• Modelcontract met de intercommunales
en modelbestekken;
> Stand van zaken bij de contracthernieuwingen van de intercommunales;
> 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;
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> Aanpak en acties inzake zwerfvuil;
> Inzameling van PMD bij bedrijven;
> Modaliteiten van de inzameling papier/
karton;
> Recyclagemarkten voor glas en papier/
karton (gunningscriteria);
> Inkomsten & uitgaven van het erkende
organisme:
• Indexering van de inzamel- en
sorteertarieven;
• Referentiewaarden en -kosten;
• Invloed van de materiaalprijzen op het
budget en de tarieven van Fost Plus;

> Communicatie:
• Nationale communicatiecampagne 2009
van Fost Plus;
• Lokale en supra-lokale communicatieacties en -campagnes;
• Memorandum Fost Plus;
• Serviceverpakkingen (brochure Fost Plus);
• PMD bedrijven (communicatiecampagne);
• Scholenproject;
• PreventPack;
> Onderscheid soorten verpakkingen:
• Grijze lijst (onderscheid huishoudelijke en
bedrijfsmatige verpakkingen);
• Serviceverpakkingen;
• Verpakking / geen verpakking.
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3.

Val-I-Pac

3.1.

Wijziging van de erkenning

De laatste erkenning die aan Val-I-Pac werd toegekend door de
Interregionale Verpakkingscommissie, dateert van 7 december 2006. Deze
bevatte geen herzieningsclausule om te kunnen worden aangepast aan de
nieuwe bepalingen van het Samenwerkingsakkoord.
De inwerkingtreding op 1 januari 2009 van het Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008 heeft aanleiding gegeven tot een wijziging van de
erkenning van Val-I-Pac, zodat deze laatste in overeenstemming zou zijn
met de nieuwe reglementering. De erkenning van Val-I-Pac werd gewijzigd
op 4 juni 2009 en de wijziging werd op 8 juli 2009 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
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De wijzigingen worden hieronder opgesomd.

3.2.

De uitvoering van de
erkenning

3.2.1.

KMO-plan en betaling van
container- en recyclageforfaits
aan de ontpakkers

A.	Definitie “Verpakking”
Dezelfde wijziging als in de erkenning van
Fost Plus werd aangebracht in de erkenning
van Val-I-Pac (zie Hoofdstuk 2, punt 2.1.A).
B.	Drempel van 300 kilogram
Dezelfde wijziging als in de erkenning van
Fost Plus werd aangebracht in de erkenning
van Val-I-Pac (zie Hoofdstuk 2, punt 2.1.B).
C.	Retroactiviteit
Het stelsel van retroactieve aansluiting bij
Val-I-Pac werd gewijzigd om beter te beantwoorden aan hetgeen werd voorzien in de
erkenning van Fost Plus van 18 december 2008.
Val-I-Pac moet een retroactieve aansluiting
toepassen voor de vijf kalenderjaren die het
jaar van aansluiting (het jaar n) voorafgaan.
Val-I-Pac moet voor het laatste kalenderjaar
(het jaar n-1) de exacte hoeveelheden in rekening brengen die de verpakkingsverantwoordelijke op de markt gebracht heeft en moet
hierop de normale tarieven toepassen. Voor
de 4 andere retroactieve jaren wordt de jaarlijkse bijdrage per ton forfaitair vastgelegd op
minstens 3,5 EUR.
De retroactieve bijdragen zijn niet verschuldigd voor de jaren waarvoor:
1. geen verpakkingen op de Belgische
markt werden gebracht;
2. de verpakkingsverantwoordelijke op een
duidelijke wijze kan aantonen dat hij zijn
terugnameplicht zelf of via een derde
heeft vervuld;
3. de verpakkingsverantwoordelijke een strafsanctie heeft ondergaan, zoals voorzien in
artikel 32 van het Samenwerkingsakkoord.
D. Andere wijzigingen
Merken we ook op dat er een reeks technische
wijzigingen werden aangebracht.

22

IVC ac t ivit ei te nve r sla g 2 0 0 9

De door Val-I-Pac in 2009 uitgevoerde acties
in het kader van zijn KMO-plan liggen in het
verlengde van wat tot op heden gerealiseerd
werd.
Val-I-Pac blijft de verschillende
communicatiemiddelen die het erkend
organisme ontwikkeld heeft voor de KMO’s,
gebruiken en actualiseren. In 2009 heeft het
erkend organisme verschillende sectoren
geïdentificeerd waarvoor de selectieve
sortering van verpakkingsafval verbeterd
zou kunnen worden. Zo heeft Val-I-Pac een
nieuwe folder op punt gesteld, specifiek
bestemd voor de horecasector.
Volgens een marktstudie van Val-I-Pac in
2009 is het inzamelproject van plastic folies
op bouwwerven zeer goed onthaald door het
geheel van zijn gebruikers. Val-I-Pac zal dit
systeem dus blijven aanmoedigen.
De inzamelprojecten van bedrijfsmatig
verpakkingsafval op de gemeentelijke
containerparken worden verdergezet.
In de meeste gevallen zijn de resultaten
hetzelfde gebleven. Hetzelfde geldt voor een
specifiek inzamelproject van bedrijfsmatig
karton, een pilootproject binnen één enkele
intercommunale.
Het aantal certificaten dat wordt uitgegeven
voor de betaling door Val-I-Pac van de
container- en recyclageforfaits blijft stijgen
in de loop van de tijd. Het globale bedrag
dat overeenkomt met het geheel van de
uitgegeven certificaten daalt echter in de
loop van de tijd. Dat kan verklaard worden
door de daling van het recyclageforfait plastic
van 50 €/T naar 40 €/T in 2008.

3.2.2.	Recyclagestudie

3.3.2.

Eind 2009 heeft Val-I-Pac de vertrouwelijke
resultaten van zijn studie over de recyclage
van plastic afval voorgelegd aan de IVC.
Val-I-Pac heeft zich beperkt tot de LDPEfolies afkomstig van twee belangrijke
Belgische ketens. Er werden verschillende
bedrijven bezocht tijdens een reis in China
in aanwezigheid van de twee betrokken
traders. Het ging om zes bedrijven die
LDPE-folies recycleren en vier “warehouses”
(opslagplaatsen).

In 2009 vergaderde de opvolgingscommissie
Val-I-Pac zes maal.

Het zijn typisch deze stromen die een
intensieve manuele tussenkomst vereisen,
waardoor de kost gevoelig lager ligt in China,
die Europa verlaten.

3.3.

Controle en opvolging
van Val-I-Pac

Opvolgingscommissie Val-I-Pac

Onder meer de volgende onderwerpen
stonden meermaals op de dagorde:
> De controle van de resultaten voor het
werkingsjaar 2008;
> Het KMO-plan;
> De spanning tussen recyclage en
verbranding van houtafval;
> De controle van free-riders.
Andere belangrijke items waren:
> De prospectie-acties naar nieuwe leden;

3.3.1.	Controle

> De tarieven voor de leden;

De controle op de resultaten die Val-I-Pac
indiende voor het werkingsjaar 2008 verliep
grotendeels op dezelfde wijze als vorige jaren.

> De directe betaling van container- en
recyclageforfaits;

Het werkingsjaar 2008 vormde het tweede
jaar van de erkenningstermijn van vijf jaar.
Dit werkingsjaar was tevens het laatste
dat viel onder de bepalingen van het
Samenwerkingsakkoord van 1996, aangezien
het nieuwe Samenwerkingsakkoord van
kracht werd op 1 januari 2009.

> De evolutie van de waarde van de
materialen;
> De tradingstudie.
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4.

Cijfers van recyclage en nuttige
toepassing voor 2008

4.1.

De resultaten van Fost Plus

Zoals vorig jaar overschrijdt Fost Plus ook in 2008 de 100 % recyclage voor
papier/karton en voor glas. De verklaringen voor deze overschrijding blijven
dezelfde als de vorige jaren, namelijk dat een deel van het “bedrijfsmatig”
papier/karton in de selectieve huishoudelijke ophaling terechtkomt. Voor
glas moet een deel van de oorzaak gezocht worden in de parallelle import
vanuit het buitenland.
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Dit jaar werd ook een overschrijding van de 100 % recyclage voor metalen behaald. De clausule
betreffende het in rekening brengen van metalen afkomstig van verschillende verwerkingsinstallaties die ervoor zorgt dat niet-selectief ingezameld metalen verpakkingsafval waarheidsgetrouwer in rekening kan gebracht worden, kan door de IVC gecorrigeerd worden voor het
gedeelte van de overschrijding dat te wijten is aan het feit dat Fost Plus niet de volledige Belgische
markt dekt voor dit materiaal. Deze correctie verklaart de overschrijding van de 100 % recyclage
voor dit materiaal in 2008.
Aangesloten
hoeveelheden
(in ton)

Papier/karton

Glas

146.357,234

Recyclage
(in ton)

146.357,234

Hoeveelheden
nuttig toegepast
met energierecuperatie
(in ton)

Recyclage
(in %)

100,00

289.751,649

289.751,649

100,00

Metalen

82.250,298

82.250,298

100,00

Overige

3.879,113

24,78

0,64

Plastics
Drankkartons

Totaal

Niet-aangesloten
papier/karton

182.688,559

18.723,698

723.650,551

Niet-aangesloten
glas
Niet-aangesloten
metalen

Verbranding PMDresidu

Algemeen totaal
nuttige toepassing

67.439,89

Nuttige
toepassing
(in %)

36,92

14.635,45

78,17

600.459,30

82,98

40.348,626
37.265,65
1.915,94
25.998,16

679.989,52

25.998,16

97,56

Fost Plus behaalt een recyclagepercentage van 82,98 % voor 2008. Wanneer men de hoeveelheden
papier/karton, glas en metalen toevoegt, waartegenover geen aansluiting bij Fost Plus staat, maar
waarvan de IVC weldegelijk erkent dat ze gerecycleerd werden, alsook de hoeveelheden PMD-residu,
die verbrand worden met energierecuperatie, bereikt Fost Plus een totaal percentage nuttige toepassing van 97,56 % voor het aangiftejaar 2008.
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4.2.

De resultaten van Val-I-Pac

De hieronder opgenomen tabellen bevatten de cijfers die werden vastgelegd als de definitieve
door Val-I-Pac behaalde resultaten voor het werkingsjaar 2008. De eerste tabel bevat de tonnages
en de tweede bevat de bijhorende percentages.
2008

Kunststof

Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

85.508

Energierecuperatie
(in ton)

43.554

10.187

Totaal (recyclage
en energierecuperatie)
(in ton)

53.741

Papier/karton

372.188

354.361

10.542

364.903

Hout

159.527

98.088

26.485

124.573

Totaal

663.481

527.788

47.706

575.494

Metaal

Andere

2008
Kunststof

Papier/karton
Metaal
Hout

Andere
Totaal

37.789

31.119

8.469

Recyclage
(in %)

0

666

50,9
95,2

31.119

492

Energierecuperatie
(in %)

11,9

1.158

Totaal
(in %)

62,8

2,8

98,0

61,5

16,6

78,1

79,5

7,2

82,3

7,9

0,0

5,8

82,3

13,7

86,7

Zo behaalde Val-I-Pac in 2008 een recyclagepercentage van 79,5 % en een percentage totale
nuttige toepassing van 86,7 % (verbranding met energierecuperatie inbegrepen) en haalde dus
ruim de wettelijke doelstellingen.
Zoals bij vorige werkingsjaren werd een onderscheid gemaakt tussen energierecuperatie door
nuttige toepassing en door verbranding.
Bij nuttige toepassing wordt verpakkingsafval verwerkt in specifieke installaties; het betreft
uitsluitend niet-gemengd afval en de meest voorkomende toepassingen zijn RDF-productie voor
cementovens en houtverbranding in stoomketels of drooginstallaties. Bij verbranding wordt
verpakkingsafval (zowel gemengd als niet-gemengd) verwerkt in afvalverbrandingsinstallaties.
I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 0 9
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4.3.

De resultaten van de individuele
verpakkingsverantwoordelijken

Wat het aangiftejaar 2008 betreft, hebben 369 bedrijven7 meegedeeld zelf aan de
terugnameplicht te hebben voldaan.
De globale gegevens8 van de verpakkingsverantwoordelijken die bij de IVC aangeven zelf aan de
terugnameplicht te voldoen, zijn de volgende:
Type materiaal

Papier/karton

Op de Belgische
markt gebracht
(in ton)

Kunststof
Metaal

22.403,58

18.944,68

1.770,61

1.675,26

2.659,76

1,94

0,00

9.392,10

292,49

Totaal

41.741,05

31.859,33

305,49

143,00

In dit punt worden de resultaten
weergegeven die België voor het jaar 2008
rapporteert aan de Europese Commissie. In de
door Europa bepaalde berekeningswijze moet
rekening worden gehouden met:
• alle eenmalige verpakkingen die op de
Belgische markt worden gebracht, d.w.z. ook
met de hoeveelheden die door free-riders
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.
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1.817,77

11,06

14.764,09

4.4. 	Globale resultaten

8

Verbrand met
energierecuperatie
(in ton)

Hout

Overige materialen
(met inbegrip van glas)

7

Gerecycleerd
(in ton)

29,52

Door deze bijzondere berekeningswijze
zijn de globale Belgische cijfers niet meer
te vergelijken met de resultaten van de
erkende organismen en de individuele
verpakkingsverantwoordelijken, zoals die in
de voorgaande punten worden weergegeven.
In de volgende tabel zijn de globale
recyclagecijfers voor 2008 weergegeven:
Type materiaal
Glas

Plastic

Papier/karton (gewoon)
Drankkartons
Totaal papier/karton
Metalen
Hout
Andere
Totaal

Situatie op 21/01/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2008.
Situatie op 21/01/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2008.
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0,00

Recyclage
(in %)

100,00

38,99

89,75
76,83
89,37
94,00
57,89
5,50
78,86
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5.

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.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 0 9
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Met de monitoring van de referentiebedrijven
willen we een duidelijker beeld krijgen over
de evolutie van de herbruikbare verpakkingen.

brengen. We willen er bijgevolg op wijzen dat
de hergebruikscijfers waarschijnlijk dan ook
enigszins onderschat zijn.

De monitoring omvat geen gegevens van
verpakkingsverantwoordelijken die enkel
herbruikbare verpakkingen (d.w.z. geen
eenmalige verpakkingen) op de markt

De monitoring van de herbruikbare
verpakkingen op Belgisch grondgebied werd
voortgezet voor het aangiftejaar 2008.

5.1.

Cijfers huishoudelijke verpakkingen

Onderstaande tabel omvat per materiaalsoort de volgende gegevens: het procentueel aandeel van
de drie voorbije aangiftejaren, de tendens tussen de aangiftejaren 2007 en 2008 in de voorlaatste
kolom en de effectieve (niet geëxtrapoleerde) gewichtshoeveelheden herbruikbare huishoudelijke
drankverpakkingen, zoals aangegeven door alle Fost Plus leden voor het aangiftejaar 2008, in de
laatste kolom; situatie op 14/09/2009 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2008.
Materiaal

Glas

Papier/karton

Metalen

Kunststoffen

Andere

Totaal

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2006)

98,00

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2007)

97,47

0,19

0,19

0,60

1,02

1,13

0,07

100,00

1,21

100,00

Hieruit blijkt eens te meer het belangrijke
aandeel van glas in de herbruikbare drankverpakkingen in 2008, namelijk bijna 97,9 %.
Bij de interpretatie van deze procentuele
gewichtshoeveelheden dient er wel reke-

0,11

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2008)

97,87
0,19
0,73
1,15

0,06

100,00

Trend
2007 2008







Totaal per
materiaalsoort
(in ton)
764.069
1.491

5.717

8.992
466

780.736

ning 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 2007, waar een totaalhoeveelheid van 800.294 ton herbruikbare
drankverpakkingen werd aangegeven door
alle Fost Plus leden, betekent dit een daling
met 19.558 ton, oftewel 2,44 %.

32

IVC ac t ivit ei te nve r sla g 2 0 0 9

5.2.

Cijfers bedrijfsmatige verpakkingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht per materiaalsoort van de volgende gegevens: het procentueel aandeel van de drie voorbije aangiftejaren, de tendens tussen de aangiftejaren 2007 en 2008
in de voorlaatste kolom en de effectieve (niet geëxtrapoleerde) gewichtshoeveelheden herbruikbare
bedrijfsmatige verpakkingen zoals aangegeven door Val-I-Pac voor het aangiftejaar 2008, in de laatste kolom, situatie op 01/10/2009 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2008.
Materiaal

Papier/karton
Hout

Kunststoffen
Metalen
Andere
Totaal

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2006)

0,80

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2007)

52,51

21,39

25,05

0,26

100,00

In 2008 bestond meer dan 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 be-

0,68

50,72

23,66

24,73
0,20

100,00

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2008)

0,69

51,62

23,49

23,96

0,24

100,00

Trend
2007 2008







Totaal per
materiaalsoort
(in ton)
14.796

1.109.641

504.841
515.064

5.099

2.149.441

drijfsmatige verpakkingen.
In vergelijking met de cijfers voor het aangiftejaar 2007 waar een totaalhoeveelheid van
2.162.208 ton herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen werd aangegeven door de Val-I-Pac
leden, betekent dit een daling met 12.767 ton,
oftewel 0,59 %.
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5.3. 	Totale cijfers
De volgende tabel geeft een totaalbeeld inzake de herbruikbare verpakkingen voor het
aangiftejaar 2008.
Aangiftejaar

2007

Herbruikbare
huishoudelijke
drankverpakkingen
(in ton)

2008

800.294
780.736

Herbruikbare
bedrijfsmatige
verpakkingen
(in ton)

2.162.208
2.149.441

Totaal
huishoudelijk
en bedrijfsmatig
(in ton)

2.962.502
2.930.177

Wanneer de som gemaakt wordt van de herbruikbare huishoudelijke drankverpakkingen en de
herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen, moet vastgesteld worden dat er van 2007 naar 2008
sprake is van een netto daling van het tonnage herbruikbare verpakkingen met 32.325 ton, oftewel
met 1,09 %.
Ter info kan nog vermeld worden dat het jaar voordien dit nog een toename met 117.755 ton of
4,14 % betrof.
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