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Danny Wille, Voorzitter

Marc Adams, Wnd. Directeur

Woord van de Voorzitter en de Directeur
Er is het voorbije jaar een en ander veranderd bij de
Interregionale Verpakkingscommissie. Na meer dan
13 jaar leiding te hebben gegeven aan de instelling,
heeft Roger De Boeck halverwege 2010 de fakkel
doorgegeven, om te genieten van zijn pensioen.
De Interregionale Verpakkingscommissie zou
niet zijn wat ze nu is zonder Roger De Boeck.
Misschien was de IVC er zelfs niet gekomen, als
hij er niet van in het begin zijn schouders zou
ondergezet hebben. Roger had als geen ander de
vereiste expertise om dit “experiment” van een
interregionale instelling te lanceren. Hij kende
de wereld van de verpakkingen door en door. Zo
verzekerde hij vanuit OVAM reeds vanaf 1991 de
opvolging van de v.z.w. PRO (de preventie- en
recyclage-organisatie voor verpakkingsafval) en
maakte hij deel uit van de Opvolgingscommissie
Ecotaksen. Toen de verpakkingsrichtlijn van 1994
moest omgezet worden in Belgische wetgeving,
kwam men bijna automatisch bij Roger De Boeck
terecht. Het Samenwerkingsakkoord van 1996
is in grote mate zijn verwezenlijking en zijn
aanduiding als directeur van de IVC was dan ook
vanzelfsprekend.
Roger De Boeck heeft de Interregionale
Verpakkingscommissie vanuit het niets
opgebouwd tot een vlot werkende instelling.
Het is een feit dat de IVC er altijd in geslaagd
is om op een bijzonder harmonieuze wijze
de 3 Gewesten samen te brengen in soms
cruciale beslissingen op het vlak van de
selectieve inzameling van verpakkingsafval.
De Interregionale Verpakkingscommissie
vervult een centrale rol in het beheer van
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verpakkingsafval in België. De IVC bepaalt, binnen
de grenzen van het Samenwerkingsakkoord, de
werkingsvoorwaarden van de erkende organismen
Fost Plus en Val-I-Pac. Deze 2 beheersorganismen
worden door de IVC ook van nabij opgevolgd en
hun resultaten worden grondig gecontroleerd.
Daarnaast verwerkt de IVC ook de aangiftes
van de bedrijven die verkiezen om zelf de
terugnameplicht te vervullen, en ook deze worden
streng gecontroleerd. Alle geverifieerde cijfers
inzake de recyclage en nuttige toepassing van
verpakkingsafval worden jaarlijks samengevoegd
en aan de Europese Commissie gerapporteerd.
De controle op en bestraffing van free-riders,
bedrijven die niet aan de terugnameplicht
voldoen, is ook een kerntaak van de IVC.
De IVC heeft een belangrijke taak inzake de
preventie van verpakkingsafval. Elke 3 jaar moeten
de grootste bedrijven van het land een algemeen
preventieplan indienen bij de IVC, waarin ze
aangeven welke preventiemaatregelen ze in de
komende 3 jaar gaan nemen en/of waarom voor
bepaalde verpakte producten misschien even de
grenzen van de preventie bereikt zijn.
Tenslotte heeft de IVC nog een adviserende rol
ten aanzien van de Gewesten. Het is vanuit deze
rol dat de IVC de Gewesten ondersteund heeft bij
de herziening van het Samenwerkingsakkoord
van 30 mei 1996, die uiteindelijk aanleiding heeft
gegeven tot het nieuwe Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008. De sturende rol van Roger
De Boeck is een bepalende factor geweest in het
welslagen van dit project.

Als directeur van de IVC stond Roger De Boeck
boven de discussies tussen de Gewesten en
was hij de garantie voor de communautaire
neutraliteit van het Permanent Secretariaat. Mede
hierdoor is het Permanent Secretariaat van de IVC
vandaag een echte gemeenschappelijke instelling
van de 3 Gewesten, en niet zomaar de feitelijke
vereniging van 3 gewestelijke diensten.
Sinds 2009 is een nieuw en verbeterd
Samenwerkingsakkoord van toepassing, dat
voor het Permanent Secretariaat een nieuwe
start betekende. Zo laat de aangepaste
controleprocedure een snelle bestraffing van
overtreders toe via administratieve geldboetes.
De IVC heeft recent ook een aantal belangrijke
stappen gezet op het vlak van de informatisering.
Het algemeen preventieplan wordt vanaf
nu elektronisch ingediend en ook voor de
terugnameplicht is een elektronische aangifte
in voorbereiding. De informatisering moet
niet alleen zorgen voor een administratieve
vereenvoudiging bij de bedrijven, maar moet ook
toelaten om het beperkte personeelsbestand van
de IVC op een meer efficiënte manier te benutten.
Namens het personeel van het Permanent
Secretariaat en namens de leden van het
Beslissingsorgaan van de Interregionale
Verpakkingscommissie willen wij Roger De Boeck
nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet, die
door iedereen sterk zal gemist worden.

2010 was ook het jaar waarin de grotere bedrijven
van het land hun algemeen preventieplan
moesten indienen voor de periode 2010-2013.
Voor de eerste keer gebeurde dit niet meer op
papier, maar via een internetapplicatie. Zoals
gebruikelijk bij dergelijke zaken, ging de start
van het nieuwe systeem gepaard met een aantal
kinderziektes, hetgeen ons ertoe verplicht heeft
om aan verschillende bedrijven enkele maanden
uitstel te geven voor de indiening van het
preventieplan. Dit heeft uiteraard gevolgen voor
de termijnen, waarbinnen de preventieplannen
door de IVC beoordeeld kunnen worden.
Waarschijnlijk zullen alle preventieplannen pas
tegen midden 2011 beoordeeld zijn.
2011 zal opnieuw een bijzonder druk jaar
worden. Niet alleen moeten de algemene
preventieplannen verder beoordeeld worden.
Er moet ook een nieuwe erkenningsaanvraag
van Val-I-Pac beoordeeld worden, en dit op een
moment dat de recyclage van verschillende
fracties, waaronder in de eerste plaats hout,
bedreigd wordt door verbranding. Vervolgens
zal de nieuwe controleprocedure toelaten om de
free-riders aan te pakken, maar tegelijkertijd zal
dit ook een gevoelige verhoging van de werklast
met zich mee brengen. Ten slotte staat in 2011 de
informatisering van de jaarlijkse aangifte door de
individuele verpakkingsverantwoordelijken op het
programma. De aangifte van maart 2012 zou reeds
elektronisch moeten gebeuren.

Het vernieuwde Directiecomité van de IVC staat
voor een bijzonder grote uitdaging om het werk
van Roger De Boeck verder te zetten en te blijven
vernieuwen en verbeteren. Er staat een jonge
ploeg op het veld, met een nieuwe directeur en
2 nieuwe diensthoofden. Deze overgang is op
een zeer vlotte manier verlopen, maar het zal
natuurlijk een tijdje duren vooraleer alles weer
volkomen normaal loopt.

Met de steeds toenemende werklast voor het
Permanent Secretariaat dringt zich meer dan ooit
de noodzaak op om het personeelskader eindelijk
te vervolledigen. Zonder bijkomend personeel
stijgt het risico dat niet alle kerntaken nog op
een correcte wijze uitgevoerd kunnen worden
en dat de dienstverlening naar de burger en het
bedrijfsleven in gevaar komt.

Danny Wille, Voorzitter

Marc Adams, Wnd. 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 2010 werd het voorzitterschap waargenomen door
mevrouw Martine Gillet van het Waalse Gewest en tijdens het
tweede gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf 5 maart, door de heer
Danny Wille van het Vlaamse Gewest.
De directeur van de IVC organiseert 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. Op 30 juni 2010 is de heer Roger De Boeck, die sinds
de oprichting van de IVC het directeurschap heeft uitgeoefend, op
welverdiend pensioen gegaan. Vanaf 1 juli 2010 worden zijn taken
tijdelijk waargenomen door de heer Marc Adams. De heer Hugo Geerts
werd aangeduid als titelvoerend Directeur, maar hij zal zijn functie niet
onmiddellijk opnemen.
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De samenstelling van het Beslissingsorgaan was in 2010 als volgt:
Vlaams Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Hugo GEERTS

Anneleen DE WACHTER

Anne VANDEPUTTE

Peter LONCKE /Els DE PICKER1

Danny WILLE

Geert DE ROOVER

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Francis RADERMAKER

Françoise BONNET

Griet VAN KELECOM

Valérie VERBRUGGE

Julien D’AOUST

Adrien ARNAUD

Waals Gewest
Gewone leden

Plaatsvervangers

Ingrid GABRIEL

Christel EVRARD

Martine GILLET

Jean-Yves MERCIER

Laurence LAMBERT
1
2

Eric VAN POELVOORDE/Jehan DECROP2

De heer Loncke werd vanaf 22 oktober 2010 als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw De Picker.
De heer Van Poelvoorde werd vanaf 25 november 2010 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Decrop.

De structuur en de werking van het Permanent Secretariaat is in 2010 ingrijpend veranderd.
Ingevolge het vertrek van de Directeur, Roger De Boeck, werd het organogram volledig vernieuwd.

Hugo Geerts
Directeur

Marc Adams
Waarnemend Directeur
Stafmedewerker
Directiesecretaresse

Dienst preventie,
onderzoek en externe
controle stroomafwaarts
Caroline Auriel
Diensthoofd
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Dienst algemene zaken en externe controle
stroomopwaarts
Marc Adams
Diensthoofd
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Linda Vanden Broecke
Waarnemend Diensthoofd

Dienst erkenningen,
aangiftes en interne
controle
Quentin Mathot
Diensthoofd

Het Permanent Secretariaat bestaat uit 22 medewerkers in totaal.
De Diensten van de Directeur bestaan uit de Waarnemend Directeur, de heer Marc Adams,
een stafmedewerker en een directiesecretaresse.

De Dienst “preventie, onderzoek en externe controle stroomafwaarts” bestaat, naast het
Diensthoofd, mevrouw Caroline Auriel, uit 3 medewerkers. Binnen deze dienst moeten nog
3 bijkomende functies op korte termijn ingevuld worden.
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De Dienst “erkenningen, aangiftes en interne controle” bestaat, naast het Diensthoofd,
de heer Quentin Mathot, uit 3 medewerkers. Binnen deze dienst moet nog 1 bijkomende functie op
korte termijn ingevuld worden.

De Dienst “algemene zaken en externe controle stroomopwaarts” bestaat, naast het Waarnemend
Diensthoofd, mevrouw Linda Vanden Broecke, uit 10 medewerkers, waarvan 4 controleurs.
Deze dienst is binnen het huidige organogram volledig bezet.
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1.2.	De IVC begroting

2010

De IVC begroting voor het werkingsjaar 2010 kan als volgt worden samengevat:

HUISVESTINGSKOSTEN

Begrote bedragen
(in EUR)
147.100,00

KANTOORKOSTEN

142.200,00

EXPLOITATIEKOSTEN WAGENPARK

48.000,00

REISKOSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN
OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN
HUUR GEBOUWEN

SPECIFIEKE AANKOPEN

STUDIES EN ONDERZOEK

SENSIBILISERING EN INFORMATIEVOORZIENING
BELASTINGEN

INVESTERINGEN

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN

19.000,00

102.500,00

270.500,00
80.000,00
50.000,00

145.000,00

0,00

43.000,00

1.047.300,00

Het voor 2010 begrote bedrag is met 1.828,12 EUR of met 0,2% gestegen ten opzichte van de
begroting 2009.
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.
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Voor het werkingsjaar 2010 werden, na aftrek van het begrotingssaldo van 2009, volgende
bedragen door de Gewesten ter beschikking gesteld:
Gemeenschappelijk
bedrag (in EUR)

Overdracht door de OVAM

Overdracht door DGARNE - Office wallon des Déchets
Overdracht door Leefmilieu Brussel - BIM
Algemeen totaal inkomsten

605.881,37

313.386,91
75.610,81

994.879,09

1.3.	De nieuwe controleprocedure
In uitvoering van het nieuwe Samenwerkingsakkoord werd een nieuwe controleprocedure
uitgewerkt door het Permanent Secretariaat
en goedgekeurd door het Beslissingsorgaan
van de IVC.
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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.

De IVC verwacht dat de efficiëntie
en de effectiviteit van de controles
sterk zullen toenemen.
De ambtenaren van het Permanent
Secretariaat van de Interregionale
Verpakkingscommissie, evenals de
ambtenaren en personeelsleden
van elke bevoegde administratie
van het Gewest die zijn
aangeduid door hun Regering,
hebben het statuut van agent
van gerechtelijke politie. Hun
processen-verbaal hebben ook
bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel.

Een van de belangrijkste
beslissingen die door het
Beslissingsorgaan in het kader
van de nieuwe controleprocedure
werd genomen, is het bepalen van
de gevallen waarin een controleur
moet vaststellen dat de ernst van de
overtreding van die aard is dat het
proces-verbaal aan het Parket moet
worden opgestuurd met het oog
op vervolging en van de gevallen
waarin het aangewezen is om
onmiddellijk een administratieve
geldboete op te leggen. Het
vastleggen van een referentiekader
door het Beslissingsorgaan sluit
elke vorm van willekeur in hoofde
van individuele controleurs uit.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 1 0
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2

Het algemeen preventieplan
2010-2013
Voor het algemeen preventieplan 2010-2013 werd een elektronisch
invulformulier ontwikkeld, ter vervanging van het vroegere
papieren standaardformulier.
In het verleden kon het algemeen preventieplan worden ingediend
op een papieren standaardformulier. Dit was ontwikkeld door
de IVC om de verpakkingsverantwoordelijken te helpen bij het
opmaken van hun preventieplan. De verpakkingsverantwoordelijke
kon er ook voor opteren om zijn preventieplan op een andere
manier op te maken en om dus geen gebruik te maken van het
standaardformulier.
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Vanaf het preventieplan 2010-2013 is, als
gevolg van de inwerkingtreding van het
Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008,
het gebruik van het standaardformulier van
de IVC verplicht. Het formulier is vanaf nu
elektronisch. De doelstelling van de IVC was
om de antwoorden op de verschillende vragen
meer te standaardiseren, door keuzelijsten
te voorzien. Tevens wordt ervoor gezorgd dat
alle vragen die noodzakelijk zijn voor een correcte evaluatie van het preventieplan door de
verpakkingsverantwoordelijke, beantwoord
worden, door verplichte velden op te nemen.
Tenslotte laat het elektronische formulier toe
om de vragen van het formulier in grote mate
aan te passen aan de werkelijke situatie van
het bedrijf, door verschillende bijkomende
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vragen te voorzien in functie van de antwoorden
die gegeven worden op de hoofdvragen.
Het opmaken van dit elektronische formulier
werd gestart in 2009 en liep verder in het eerste trimester van 2010. Het was de bedoeling
om het formulier klaar te hebben tegen eind
maart 2010 en deze timing werd ook gehaald.
Zo kregen de verpakkingsverantwoordelijken
die een preventieplan moesten indienen, 3
maanden de tijd om vertrouwd te raken met
het nieuwe elektronische formulier en om hun
preventieplan op te maken.
Tijdens deze 3 maanden heeft de IVC geprobeerd om zo snel mogelijk te antwoorden
op de verschillende technische en praktische
vragen van de verpakkingsverantwoordelijken.

Het elektronische formulier werd geplaagd
door een aantal kinderziektes, waartegen de
IVC zo efficiënt mogelijk heeft proberen op te
treden. Als gevolg van verschillende technische
problemen hebben meerdere bedrijven een bijkomende termijn toegekend gekregen voor de

indiening van hun preventieplan. Dit maakt de
beoordeling van de preventieplannen door de
IVC natuurlijk niet gemakkelijker, maar het was
voor de IVC van het grootste belang dat elke
verpakkingsverantwoordelijke zijn termijn van
3 maanden zou krijgen.
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3

Fost Plus

3.1.
3.1.1.

De uitvoering van de erkenning
Modelcontract met de intercommunales

De erkenning van Fost Plus van 18 december 2008 legde aan
Fost Plus de verplichting op om een nieuwe versie van het
modelcontract met de intercommunales en van de modelbestekken
voor inzameling, sortering en recyclage in te dienen bij de IVC
tegen uiterlijk 31 maart 2009.
Fost Plus heeft ervoor gekozen om de ontwerpen van de
modelbestekken uitvoerig te bespreken in het “Gemengd Comité
voor de gunning van de markten”, alvorens eigen voorstellen
in te dienen bij de IVC. Dit Gemengd Comité bestaat uit een
vertegenwoordiger per Gewest van de intercommunales, drie
vertegenwoordigers van Fost Plus en twee waarnemers van de IVC
en neemt gezamenlijke beslissingen over de typebestekken en de
gunning van de markten.
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In de eerste helft van 2010 zijn er nog zes
bijeenkomsten van het Gemengd Comité
geweest. Deze hebben geleid tot een niet
onbelangrijke mate van consensus over de
bestekken. In een laatste vergadering van het
Gemengd Comité op 3 juni zijn de discussies
over de bestekken afgerond, waarna door Fost
Plus op 30 juni een volledig dossier in de zin
van artikel 22, §1 van de erkenning is ingediend.
De erkenning van Fost Plus stelt dat de Interregionale Verpakkingscommissie vervolgens
binnen een termijn van drie maanden een
uitspraak dient te doen. In dat kader heeft de
IVC de stakeholders formeel gevraagd hun
opmerkingen te formuleren met betrekking
tot het ingediende dossier.
Daar waar de modelbestekken een bespreking
hebben gekend in het Gemengd Comité, is het
modelcontract, inclusief zijn bijlagen, maar dus
met uitzondering van de typebestekken, besproken geworden in een “ad hoc” werkgroep,
waarvan Fost Plus, de IVC en de intercommunales deel uitmaakten. In mei 2010 werd na
meerdere vergaderingen van deze werkgroep,
in aanwezigheid van de Voorzitter en de Wnd.
Directeur van de IVC, een grote mate van
consensus bereikt over de eindversie van het
modelcontract.
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Op haar vergadering van 2 september 2010
heeft de IVC dan ook beslist om de voorstellen
van Fost Plus, zij het onder voorwaarden, goed
te keuren.
De IVC heeft het definitieve modelcontract,
met inbegrip van de bijlagen en van de modelbestekken, aan de intercommunales bezorgd.
Het is immers bedoeld als basisdocument
voor de contractsonderhandelingen tussen
Fost Plus en de intercommunales.
3.1.2.	Referentiekosten 2010
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 2010 als volgt
bepaald:

Referentiekosten
2010 (1)

GLAS
PAPIER KARTON
PMDOPHALING
PMDSORTERING

Totaal

>200

<200

Totaal
>200
<200

Totaal
>200

<200

100%
vast
(€/
inw)

Totaal

100%
var.
(€/T)

60%
vast
(€/
inw)

40%
var.
(€/T)

1,6023 51,19

0,9614 20,48

2,6991 73,83

1,6195 29,53

1,4502 47,40
3,5858 50,32

3,4629 48,47

4,6300 66,35

0,8701 18,96
2,1515

20,13

2,0778 19,39

2,7780 26,54

3,1086 198,70 1,8652 79,48
2,9263 192,50 1,7558 77,00

4,9683 252,93 2,9810 101,17
2,6725 178,01 1,6035 71,20

100%
vast
(€/
inw)

bollen/h-a-h

100%
var.
(€/T)

1,3893 53,45

60%
vast
(€/
inw)

40%
var.
(€/T)

2,1561 76,62

2,9349 53,87

100%
var.
(€/T)

60%
vast
(€/
inw)

40%
var.
(€/T)

0,8336 21,38

0,2129 40,71

1,2937 30,65

0,5430 64,56 0,3258 25,82

1,2807 49,86 0,7684 19,94
2,9419 55,65

100%
vast
(€/
inw)

containers

1,7651

22,26

1,7609 21,55

3,0487 76,96 1,8292 30,78

0,1694 35,23

0,1278 16,28

0,1017 14,09

0,6439 35,16

0,3864 14,06

1,5813

0,9488 20,83

0,5281 31,27

52,08

0,3168 12,51

2,7984 206,18 1,6791 82,47

0,3102 149,14 0,1861 59,66

3,8868 242,62 2,3321 97,05

1,0815 274,63 0,6489 109,85

2,7129 202,75 1,6278 81,10

0,2134 114,85 0,1280 45,94

(1) gewogen gemiddelde van de Fost Plus referentiekosten 2005 (10%), 2006 (15%), 2007 (20%),
2008 (25%) en 2009 (30%) geactualiseerd naar het prijsniveau 2010

3.1.3.	Serviceverpakkingen
Op 1 januari 2009 is het (nieuwe) Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 in voege
getreden, waardoor onder meer in artikel 2, 5°
het begrip ‘serviceverpakking’ wordt geïntroduceerd en in artikel 2, 20°, d) een nieuw type
verpakkingsverantwoordelijke wordt ingevoerd.
De producent die serviceverpakkingen produceert of importeert in België, wordt conform
de bepalingen van dit Samenwerkingsakkoord
voortaan de verpakkingsverantwoordelijke
voor deze serviceverpakkingen. Het zijn dus
niet langer de winkeliers, vaak kleinhandelaars,
die als verpakkingsverantwoordelijken worden
beschouwd. Tot vóór 1 januari 2009 was de
persoon die de serviceverpakkingen effectief
ter beschikking stelde aan de consument
immers de verpakkingsverantwoordelijke.
Aangezien deze nieuwe toepassing van de
regelgeving, nogal wat vragen oproept bij de
betrokkenen, werd in overleg met Fost Plus,
een verduidelijking hieromtrent uitgewerkt.
Er moet een onderscheid gemaakt worden
tussen (1) recipiënten die bestemd zijn om

gebruikt te worden als product, (2) recipiënten die
ontworpen zijn om in een industrieel productieproces of geautomatiseerde verpakkingslijn
gevuld te worden en (3) recipiënten die bestemd
zijn om manueel te worden gevuld.
1.	Recipiënten die bestemd zijn om gebruikt te
worden als product

Hier dient een onderscheid te worden gemaakt

tussen recipiënten die bestemd zijn voor huishou-

dens enerzijds en recipiënten die bestemd zijn om
gebruikt te worden door bedrijven anderzijds.

Recipiënten bestemd voor huishoudens zijn her-

kenbaar aan het feit dat deze recipiënten verkocht
worden in kleine hoeveelheden of uit de typisch

huishoudelijke verpakking van deze recipiënten.

Voorbeelden hiervan zijn: aluminium schaaltjes die

per 10-tal verkocht worden en een rolletje diepvries-

zakjes dat verkocht wordt in een typisch huishoudelijke verpakking.

Ook bedrijven kunnen in bepaalde gevallen een recipiënt gebruiken voor totaal andere doeleinden dan
als verpakking. Er is geen intentie van de bedrijven

om deze producten op de markt te brengen. Ook is
er geen koppeling “verpakking-product”.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 1 0
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Voorbeelden hiervan zijn: aluminium schaaltjes die

met charcuterie bij de beenhouwer.

bekers die ter beschikking worden gesteld aan het

In dit geval is de recipiënt een serviceverpakking en

product wordt aangeboden.

de importeur van de (lege) serviceverpakking.

gebruikt worden in laboratoria en wegwerpdrink-

personeel in bedrijven en waarbij er geen specifiek

is de verpakkingsverantwoordelijke de producent of

In deze gevallen gaat het over een product en is

Voor draagtassen wordt een onderscheid

Samenwerkingsakkoord.

die als serviceverpakking beschouwd worden,

er geen sprake van verpakking in de zin van het

2.	Recipiënten die ontworpen zijn om in een

industrieel productieproces of geautomatiseerde
verpakkingslijn gevuld te worden

Het gaat om recipiënten die definitief gesloten zijn,
voor deze in de winkels terechtkomen.

gemaakt tussen (1) eenmalige draagtassen,

(2) herbruikbare draagtassen, die als een herbruikbare verpakking worden beschouwd en

(3) draagtassen gemaakt uit stevig materiaal, die
ontworpen zijn om quasi onbeperkt hergebruikt

te worden en die daarom niet als een verpakking
worden beschouwd.

Voorbeelden hiervan zijn: een plastic zak aardappelen

Wegwerpborden en -bekers worden als servicever-

producten worden verpakt.

festivals, concerten, e.d., (2) als ze verkocht worden

en een kartonnen verpakking waarin diepvries-

In dit geval is de recipiënt een verpakking en valt de
verpakkingsverantwoordelijkheid bij de Belgische

verpakker of de importeur van het verpakte product.
3. 	Recipiënten die bestemd zijn om manueel te

pakking beschouwd (1) als ze gebruikt worden op

in automaten of (3) als ze het logo van de producent
dragen.

Servetjes worden beschouwd als een product en
niet als een (service)verpakking.

worden gevuld

Voorbeelden hiervan zijn: kassazakken, plastic potjes

3.2.	Controle en opvolging van Fost Plus
3.2.1.

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 instanties. 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 in de eerste plaats de
stromen voorzien in artikel 8 van de erkenning
van Fost Plus3, vinden de controles en de overlegvergaderingen tussen Fost Plus en de IVC
veel vroeger op het jaar plaats dan de controle
3

van de Profost-stromen. De bedoeling was om
deze stromen zoveel als mogelijk op voorhand
(“a priori”) te gaan controleren, in de plaats van
achteraf nog te moeten gaan achterhalen wat
er met het verpakkingsafval gebeurd is.
De verbetering van de kwaliteit van de door
de intercommunales geleverde gegevens voor
de “artikel 8”-stromen die vorig jaar werd
vastgesteld, heeft zich ook dit jaar voortgezet.
Eind september werd vastgesteld dat 90% (in
gewicht) van de “artikel 8”-stromen effectief
gerecycleerd is geworden. Ook voor het jaar
2011 heeft Fost Plus in samenspraak met de IVC
reeds beslist om een reeks audits te organiseren voor de “artikel 8”-stromen. Deze audits

Het gaat hier om kleine stromen verpakkingsafval die door sommige intercommunales worden ingezameld met het oog op recyclage,
doorgaans op de containerparken, bovenop de grote stromen glas, papier/karton en PMD. De inzameling gebeurt op initiatief en onder de
verantwoordelijkheid van de intercommunales, maar Fost Plus vergoedt de ingezamelde hoeveelheden aan 50% van de kost, voor zover de
recyclage vaststaat. Enkele courante “artikel 8”-stromen zijn bloempotjes, gemengde plastics, EPS (piepschuim) en plastic folies.
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zullen vooral de “niet” of “minder” gekende
recycleurs in het oog nemen. Aangezien het
jaar 2009 het eerste jaar was van de inwerkingstelling van de “a priori” controleprocedure,
was het grootste deel van de resultaten van
de verschillende audits effectief beschikbaar
tijdens de bespreking van de resultaten van het
erkende organisme.
3.2.2.

Opvolgingscommissie Fost Plus

In 2010 kwam de opvolgingscommissie Fost
Plus slechts 4 keer samen, waardoor de agenda
telkens zeer gevuld was.
In de loop van 2010 werden onder meer de
volgende onderwerpen meermaals besproken:
• Het toetredingscontract met de leden en de
controle van de aangiftes;
• De nieuwe regeling inzake serviceverpakkingen;
• De bijdrage van 0,50 EUR per inwoner en per
jaar aan het beleid van de Gewesten (artikel
13, §1, 12° van het Samenwerkingsakkoord);
• Het modelcontract met de intercommunales
en de modelbestekken;
• De contracthernieuwingen met de
intercommunales;
• De resultaten van recyclage en nuttige
toepassing en controle van deze resultaten;
• De acties inzake zwerfvuil;
• De analyse van de kwaliteit van het
ingezamelde glasafval;
• De inzameling van PMD bij bedrijven;
• De modaliteiten van de inzameling van
papier/karton;
• De inkomsten en uitgaven van het erkende
organisme;
• De communicatie door Fost Plus;
• De grijze lijst (onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen) en
de definitie van “verpakking”;
• De studie van de IVC inzake de recyclage
van verpakkingsafval in het Verre Oosten.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 1 0
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4

Val-I-Pac

4.1. De uitvoering van de erkenning
4.1.1.	KMO-plan en rechtstreekse betaling
De door Val-I-Pac in 2010 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 gebruiken
die het ontwikkeld heeft voor de KMO’s. De meeste publicaties
werden wel geactualiseerd.
Het jaar 2010 was een overgangsjaar voor het Clean Site
System project (CSS), een inzamelproject voor plastic folies
op bouwwerven. Er werden wijzigingen aangebracht aan
de presentatie bij de verkopers van bouwmaterialen van de
inzamelzakken, aan hun traceerbaarheid en aan de verkoopsprijs.
De projecten voor de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval op de gemeentelijke containerparken worden verdergezet in
2010. Val-I-Pac stelt echter een daling vast van de op deze manier
ingezamelde hoeveelheden en van de betaalde forfaits.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 1 0
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4.1.2.	Recyclagestudie
Artikel 11 van de erkenning van Val-I-Pac legde
de verplichting op om in 2008 en 2010 een
studie uit te voeren van de recyclageketens van
het verpakkingsafval dat buiten de Europese
Unie wordt gerecycleerd.
De eerste studie van Val-I-Pac in 2008 besteedde
aandacht aan de recyclage van kunststofafval in

het Verre Oosten (i.c. China). De studie omvatte
meerdere plaatsbezoeken bij Chinese bedrijven
en Val-I-Pac rapporteerde in 2009 over deze
studie.
De recyclagestudie in 2010 was qua methodologie op de studie van kunststofrecyclage in 2008
geënt. Ze had echter als onderwerp de effectieve
recyclage van bedrijfsmatig kartonafval dat door
trading in het Verre Oosten wordt afgezet.

In 2009 heeft de IVC beslist om in aanvulling op en ter staving van het studiewerk van Val-I-Pac en van de
audits van de “artikel 8”-stromen door Fost Plus (zie punt 3.2.1.) een eigen studie met plaatsbezoeken in China te
organiseren. Fost Plus en Val-I-Pac hebben hun volle medewerking verleend aan deze studie.
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Het erkend organisme analyseerde de bestemmingen van het als gerecycleerd aangegeven
kartonafval. Het gedeelte dat door traders wordt
verhandeld, gaat grotendeels voor recyclage op
transport naar Azië. De belangrijkste stromen
en traders werden geïdentificeerd. De 4 grootste
traders staan in voor 57% van de verhandelde
hoeveelheid. Enkele grote traders met vestigingen in België of Nederland werden bezocht.

De situatie op het vlak van kartonrecyclage in
het Verre Oosten is niet vergelijkbaar met de
verwerking van kunststofafval. Dit laatste wordt
immers gedeeltelijk door talrijke kleine bedrijfjes
verwerkt. Europees afvalkarton, dat in Europa
reeds een voorbehandeling krijgt, wordt vooral in
China, Indonesië en India grotendeels verwerkt
door zeer grootschalige, internationaal opererende producenten in moderne installaties.

4.2.	Controle en opvolging van Val-I-Pac
4.2.1.

Controle

4.2.2.

Opvolgingscommissie Val-I-Pac

De controle op de resultaten die Val-I-Pac
indiende voor het werkingsjaar 2009 verliep
grotendeels op dezelfde wijze als vorige jaren.

In 2010 vergaderde de opvolgingscommissie
vijf maal, hetgeen volstond om de opvolging
van Val-I-Pac te verzekeren.

Het werkingsjaar 2009 vormde het derde jaar
van een erkenningstermijn van vijf jaar. Dit
werkingsjaar was tevens het eerste dat integraal viel onder de bepalingen van het nieuwe
Samenwerkingsakkoord, dat van kracht werd
op 1 januari 2009.

Onder meer de volgende onderwerpen
stonden meermaals op de dagorde:

Onder andere houdt dit opgetrokken doelstellingen voor recyclage en nuttige toepassing in.
De minimale globale percentages voor verpakkingen van bedrijfsmatige oorsprong zijn
vanaf het kalenderjaar 2009:
• 75% recyclage;
• 80% nuttige toepassing, waarbij ook
verbranding met energierecuperatie in
rekening kan worden gebracht.

• De controle van de resultaten voor het
werkingsjaar 2009;
• Het KMO-plan;
• De oplopende spanning tussen de recyclage
en de verbranding van houtafval.
De verbranding van houtafval wordt
aangemoedigd door het toekennen van
“groene stroom”-certificaten in binnen- en
buitenland, maar deze certificaten hebben
het perverse effect dat ze de recyclage van
houtafval doen afnemen.
Andere belangrijke items waren:
• De directe betaling van container- en
recyclageforfaits;
• De evolutie van de waarde van materialen;
• De recyclagestudie van Val-I-Pac;
• De grijze lijst (onderscheid tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen) en
de definitie van “verpakking”;
• De studie van IVC inzake de recyclage van
verpakkingsafval in het Verre Oosten.
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5

Cijfers van recyclage en
nuttige toepassing voor

2009

5.1. De resultaten van Fost Plus
2009 was het eerste jaar waarin het (nieuwe) Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 van toepassing was. Hierdoor zijn
de door Fost Plus te behalen resultaten inzake recyclage en nuttige
toepassing van verpakkingsafval voor het aangiftejaar 2009
hoger dan de resultaten die behaald moesten worden in de vorige
jaren. Vanaf het jaar 2009 bedragen de te behalen resultaten
inzake recyclage en nuttige toepassing van huishoudelijk
verpakkingsafval 80% voor recyclage en 90% voor nuttige
toepassing, waarbij ook verbranding met energierecuperatie in
rekening kan worden gebracht.

I VC ac t i v i t ei t enver s l ag 2 0 1 0
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Ook dit jaar overschrijdt Fost Plus de 100%
recyclage voor papier/karton, glas en metalen. De verklaringen voor deze overschrijding
blijven dezelfde als de vorige jaren, namelijk
dat een gedeelte “bedrijfsmatig” papier/karton in de selectieve huishoudelijke ophaling
terechtkomt. Voor glas moet een groot deel
van de oorzaak gezocht worden in de parallelle import vanuit het buitenland. Voor de
metalen wordt de overschrijding van de 100%
recyclage verklaard door het feit dat Fost Plus
niet de volledige Belgische markt dekt voor
dit materiaal. De formule voor het in rekening
brengen van metalen afkomstig van verschillende verwerkingsinstallaties, die ervoor zorgt
dat niet-selectief ingezameld metalen verpak-

kingsafval waarheidsgetrouwer in rekening
kan gebracht worden, houdt rekening met het
feit dat Fost Plus niet de volledige Belgische
markt dekt voor dit materiaal. Dit verklaart
waarom ook voor metaal Fost Plus méér dan
100% recyclage kon behalen.
In haar officiële cijfers, zoals weergegeven in
de hierna volgende tabel, aanvaardt de IVC
voor de recyclage nooit meer dan de bij het
erkende organisme aangegeven hoeveelheden.
Het recyclagepercentage voor papier/karton,
glas en metalen wordt daardoor herleid tot
100%. De aldus geweigerde hoeveelheden
worden weliswaar toegevoegd aan het resultaat van de totale nuttige toepassing.

Aangesloten
hoeveelheden
(in ton)

Recyclage
(in ton)

147.532

147.532

100,0

Glas

292.989

292.989

100,0

Plastics

183.735

71.863

39,1

Drankkartons

19.296

Papier/karton

Metalen
Andere
Totaal

Hoeveelheden
nuttig toegepast
met energierecuperatie (in ton)

Recyclage
(in %)

79.015

79.015

100,0

3.467

27

0,8

726.034

Niet-aangesloten
papier/karton
Niet-aangesloten
glas
Niet-aangesloten
metalen

14.855

77,0

606.282

83,5

36.116
37.363
1.903

Verbranding PMDresidu

Algemeen totaal
nuttige toepassing

Nuttige
toepassing
(in %)

21.609
681.663

21.609

96,9

Fost Plus behaalde dus een recyclagepercentage van 83,5% voor 2009. 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, bereikte Fost Plus een totaal percentage
nuttige toepassing van 96,9% voor het aangiftejaar 2009.
De doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord zijn dus ruim gehaald.
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5.2.	De resultaten van Val-I-Pac
De hier opgenomen tabellen bevatten de cijfers die werden vastgelegd als de definitieve door
Val-I-Pac behaalde resultaten voor het werkingsjaar 2009. De eerste tabel bevat de tonnages en de
tweede bevat de overeenstemmende percentages.
Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

361.131

Hout

Totaal

2009
Kunststof

Papier/karton

Metaal

Andere

Energierecuperatie
(in ton)

Totaal (recyclage en
energie-recuperatie)
(in ton)

335.269

11.005

346.274

147.395

87.486

32.429

119.915

630.245

500.331

53.135

553.467

81.911

31.890
7.918

48.094

9.429

28.597

0

886

272

57.523

28.597
1.158

Recyclage
(in %)

Energierecuperatie
(in %)

Totaal
(in %)

Papier/karton

92,8

3,0

95,9

Hout

59,4

22,0

81,4

Totaal

79,4

8,4

2009
Kunststof
Metaal

Andere

58,7

89,7
11,2

11,5

0,0

70,2

89,7

3,4

14,6

87,8

Onder de categorie “energierecuperatie” valt zowel de nuttige toepassing met terugwinning van
energie als de verbranding met terugwinning van energie.
In 2009 behaalde Val-I-Pac een recyclagepercentage van 79,4% en een percentage totale nuttige
toepassing (verhoogd met verbranding met terugwinning van energie) van 87,8%.
De doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord zijn dus ruim gehaald.
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5.3.	De resultaten van de individuele
verpakkingsverantwoordelijken
Wat het aangiftejaar 2009 betreft, hebben 282 bedrijven4 meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te hebben voldaan.
De globale gegevens5 van de verpakkingsverantwoordelijken die bij de IVC aangeven zelf aan
de terugnameplicht te voldoen en waarvan de resultaten door de IVC aanvaard werden, zijn de
volgende:

Type materiaal
Papier/karton

Op de Belgische markt
gebracht
(in ton)

Gerecycleerd
(in ton)

2.252

1.661

231

9.829

7.982

580

209

35

155

34.944

28.979

1.020

Kunststof
Metaal
Hout

Overige materialen
(met inbegrip van
glas)

Totaal

4
5

20.874

17.875

1.779

1.427

Situatie op 14/10/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2009.
Situatie op 14/10/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende het aangiftejaar 2009.
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Verbrand met energierecuperatie
(in ton)
54
0

5.4. Globale resultaten
In dit punt worden de resultaten
weergegeven die België voor het
jaar 2009 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 herbruikbare verpakkingen die uit de
handel worden genomen.
Door deze bijzondere berekeningswijze zijn de globale Belgische
cijfers niet meer te vergelijken met
de resultaten van de erkende organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken, zoals die
in de voorgaande punten worden
weergegeven.

• 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;

In de volgende tabel zijn de globale recyclagecijfers voor 2009 weergegeven:
Type materiaal
Glas

Plastic

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

Recyclage (in %)
100,0
43,0

88,4
75,7
88,0
95,4
56,8
7,4
79,1
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6

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.
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 verpakkings
verantwoordelijken die enkel herbruikbare verpakkingen (d.w.z.
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 2009.
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6.1.	Cijfers huishoudelijke verpakkingen
Onderstaande tabel omvat per materiaalsoort de volgende gegevens: het procentueel aandeel van
de drie voorbije aangiftejaren, de tendens tussen de aangiftejaren 2008 en 2009 in de voorlaatste
kolom en de effectieve (niet geëxtrapoleerde) gewichtshoeveelheden herbruikbare huishoudelijke
drankverpakkingen, zoals aangegeven door alle Fost Plus leden voor het aangiftejaar 2009, in de
laatste kolom6.

Materiaal
Glas

Papier/karton
Metalen

Kunststoffen
Andere
Totaal

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2007)
97,5
0,2
1,0
1,2

0,1

100,0

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2008)
97,9
0,2
0,7
1,2

0,1

100,0

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2009)
98,3
0,2

0,6
0,9

0,0

100,0

Trend
2008 - 2009

Totaal per materiaalsoort
(in ton)

æ

739.587

â




1.346

4.592

6.570
293

752.388

Hieruit blijkt eens te meer het belangrijke aandeel van glas in de herbruikbare drankverpakkingen
in 2009, namelijk 98,3%.
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 2008, waar een totaalhoeveelheid van 780.736 ton herbruikbare drankverpakkingen werd aangegeven door alle Fost Plus leden,
betekent dit een daling met 28.348 ton, oftewel 3,6%.

6

Situatie op 13/09/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2009.
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6.2.	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 2008 en 2009
in de voorlaatste kolom en de effectieve (niet geëxtrapoleerde) gewichtshoeveelheden herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen zoals aangegeven door Val-I-Pac voor het aangiftejaar 2009, in
de laatste kolom7.

Materiaal
Papier/karton
Hout

Kunststoffen
Metalen
Andere
Totaal

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2007)

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2008)

Procentueel
aandeel
(aangiftejaar
2009)

50,7

51,6

49,2

0,7

23,7

24,7
0,2

100,0

0,7

23,5

24,0
0,2

100,0

0,5

26,3
23,8
0,2

100,0

Trend
2008 - 2009




â

Totaal per
materiaalsoort
(in ton)
11.020

1.044.188
557.761

505.295
5.038

2.123.302

In 2009 bestond bijna de helft van de aangegeven hoeveelheid herbruikbare bedrijfsmatige
verpakkingen uit hout. Verder zijn enkel kunststoffen en metalen van belang als herbruikbare
verpakkingsmaterialen. In vergelijking met het aangiftejaar 2008 is de hoeveelheid kunststoffen
gestegen met 52.920 ton. Dit is een toename van 10,0% ten aanzien van de aangegeven gewichtshoeveelheid in het aangiftejaar 2008. De hoeveelheid metalen is gedaald met 9.769 ton.
Papier/karton en andere materialen worden quasi niet aangewend als herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen.
In vergelijking met de cijfers voor het aangiftejaar 2008 waar een totaalhoeveelheid van 2.149.441
ton herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen werd aangegeven door de Val-I-Pac leden, betekent
dit een daling met 26.139 ton, oftewel 1,2%.

7

Situatie op 04/10/2010 bij het afsluiten van de gegevens betreffende de aangifte 2009.
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6.3.	Totale cijfers
De volgende tabel geeft een totaalbeeld inzake de herbruikbare verpakkingen voor de drie voorbije
aangiftejaren 2007, 2008 en 2009.

Aangiftejaar
2007

2008

2009

Herbruikbare huishoudelijke drankverpakkingen
(in ton)

Herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen
(in ton)

Totaal huishoudelijk
en bedrijfsmatig
(in ton)

780.736

2.149.441

2.930.177

800.294
752.388

2.162.208
2.123.302

2.962.502

2.875.690

Wanneer de som gemaakt wordt van de herbruikbare huishoudelijke drankverpakkingen en de
herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen, moet vastgesteld worden dat er van 2008 naar 2009
sprake is van een netto daling van het tonnage herbruikbare verpakkingen met 54.487 ton, oftewel
met 1,9%.
Ter info kan nog vermeld worden dat het jaar voordien dit nog een daling met 32.325 ton of 1,1% betrof.
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