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Woord van de Voorzitter
en de Directeur
De Interregionale Verpakkingscommissie viert in 2017 haar
20-jarig bestaan.
Op 5 maart 1997 trad het Samenwerkingsakkoord van
30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval in werking. Het Samenwerkingsakkoord
was op 30 mei 1996 ondertekend door de Gewest
regeringen, was in januari 1997 goedgekeurd door de
3 Gewestparlementen en werd op 5 maart 1997
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het Beslissingsorgaan van de Interregionale Verpakkingscommissie had haar eerste officiële vergadering op 23
april 1997 en op 25 oktober 1997 werd het bericht van haar
formele oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De oprichting van de IVC was in grote mate te danken
aan de inzet en het werk van haar eerste Directeur, wijlen
Ir. Roger De Boeck.
De IVC heeft van in haar beginjaren mee vorm gegeven aan
het beleid inzake verpakkingsafval:
zz

zz

Op 18 december 1997 kwam er de eerste erkenning
van het organisme voor het beheer van huishoudelijk
verpakkingsafval, Fost Plus. Ondertussen is Fost Plus
reeds aan zijn 5de erkenning toe, waarbij de rol van
het erkende organisme in elke erkenning verder werd
uitgewerkt.
Op 31 maart 1999 werd de eerste erkenning afgeleverd
aan het organisme voor het beheer van bedrijfsmatig
verpakkingsafval, Val-I-Pac. Sinds 1 december 2016
beschikt ook Val-I-Pac al over zijn 5de erkenning. Net
zoals Fost Plus, is Val-I-Pac een volwassen organisatie
geworden, die verantwoordelijkheid neemt en die
een voorbeeld is geworden voor andere beheers
organismen, zowel in binnen- als buitenland. U leest
meer over de nieuwe erkenning van Val-I-Pac verder in
dit activiteitenverslag.

zz

In 1998 moesten de grotere verpakkingsverantwoordelijken, zij die jaarlijks met minstens 10 ton verpakkingsmateriaal producten verpakten in België, voor de
eerste keer een algemeen preventieplan indienen voor
de komende 3 jaar. Ondertussen heeft het preventie
plan een hele evolutie doorgemaakt. Op 30 juni 2016
moesten de bedrijven die jaarlijks verpakkingsverantwoordelijke zijn voor minstens 300 ton verpakkingen
het 7de algemeen preventieplan indienen voor de
periode 2016-2019.

Op 4 november 2008 werd een nieuwe, verbeterde versie
van het Samenwerkingsakkoord getekend door de Gewestregeringen. Deze is in werking getreden op 1 januari 2009.
Ondertussen zijn we weer meer dan 8 jaar verder en wordt
duidelijk dat het Samenwerkingsakkoord opnieuw toe is aan
een grondige herziening.
Zo zijn op Europees vlak de onderhandelingen lopende
over een gevoelige verhoging van de Europese recyclage
doelstellingen en ziet het ernaar uit dat voor sommige
materialen en met name voor de plastics ook de recyclage
doelstellingen van het Samenwerkingsakkoord zullen
moeten verhoogd worden. In de praktijk zal het niet meer
volstaan om voor de huishoudelijke plastics enkel de flessen
en flacons in te zamelen.
Om hierop te anticiperen, om een circulaire economie tot
stand te brengen en om tegemoet te komen aan de duidelijke vraag van de burgers, zijn belangrijke stappen gezet in
de richting van een ruimere inzameling van huishoudelijke
plastics. Eind 2013 reeds heeft de IVC in de erkenning van
Fost Plus (voor de periode 2014-2018) opgelegd dat Fost Plus
proefprojecten moet tot stand brengen om de uitbreiding
van de PMD-fractie tot alle harde plastics of tot alle plastics
op zijn haalbaarheid te testen. De eerste resultaten van deze
proefprojecten zijn heel veelbelovend, onder meer dank zij
de technologische vooruitgang en de automatisering in de
sorteercentra.
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Naast deze proefprojecten werd aan Fost Plus opgelegd om
de aparte inzameling van restplastics actief te gaan promoten.
Voor deze inzameling van restplastics werd in de erkenning
van eind 2013 de vergoeding door Fost Plus verdubbeld. Dit
heeft er toe bijgedragen dat meer en meer intercommunales
begonnen zijn met een dergelijke bijkomende inzameling, in
vele gevallen door middel van een roze zak.
Ook op andere vlakken is het Samenwerkingsakkoord aan
een update toe. Zo heeft de opkomst van de e-commerce
de klassieke consumptiepatronen onherroepelijk veranderd
en moet het wettelijk kader geactualiseerd worden.

2

taakomschrijving. Sinds deze audit heeft de IVC, als een
gevolg van de 6de Staatshervorming, een bijkomende
taakstelling gekregen inzake de doorvoer van afvalstoffen,
als de nieuwe “Belgische doorvoerautoriteit”.
De IVC beschikt op dit ogenblik over slechts 18 inzetbare
personeelsleden; dit zijn 16,5 VTE’s. Bij deze 16,5 VTE’s zijn
evenwel 2,5 VTE’s bezig met de nieuwe opdracht inzake
doorvoer.

Sinds haar oprichting in 1997 heeft de IVC heel wat kunnen
verwezenlijken, maar haar werking is er zeker niet gemakkelijker op geworden. De IVC beschikt niet over eigen
personeel. Het Permanent Secretariaat van de IVC bestaat
uit personeel dat vanuit de Gewesten wordt gedetacheerd.

De IVC heeft sterk ingezet op administratieve vereenvoudiging en informatisering, doch dit compenseert niet het
verlies aan personeel. Keuzes in het oppakken van decretaal
toegekende taken worden dan ook voortdurend gemaakt.
Communicatie naar stakeholders en controle op freeriders
zijn voorbeelden van taken die fors zijn teruggeschroefd.
Ook andere dienstverlening aan bedrijven en gewesten
komt in het gedrang.

In 2007 werd door Deloitte een audit uitgevoerd bij de IVC,
die door de Gewesten mee werd opgevolgd. Deze audit
toonde aan dat de IVC minstens 31,2 VTE’s (voltijds equivalenten) nodig had voor het vervullen van haar minimale

We doen dan ook een oproep aan de 3 gewesten om te
streven naar de uitbouw van een sterke IVC als partner in
het beleid inzake verpakkingen. Dit is dé verjaardagswens
van de IVC naar aanleiding van zijn 20-jarig bestaan.

Danny Wille, Voorzitter

Marc Adams, Wnd. Directeur

IVC ac t iviteitenve r slag 20 1 6 - Wo o rd van de Voo r z i t te r e n d e D i re c te ur
Inhoudstafel

1

DE WERKING VAN
DE INTERREGIONALE
VERPAKKINGS
COMMISSIE (IVC)

1.1. DE SAMENSTELLING VAN DE IVC
De Interregionale Verpakkingscommissie is samengesteld uit een Beslissingsorgaan waarvan de leden door de Gewest
regeringen worden aangeduid en een Permanent Secretariaat bestaande uit ambtenaren van de drie Gewesten.
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 2016 werd het voorzitterschap waargenomen door mevrouw Martine Gillet van het Waalse Gewest. Tijdens het tweede gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf
5 maart, werd het voorzitterschap waargenomen 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. De heer Marc Adams is
waarnemend Directeur van de IVC. De heer Hugo Geerts is titelvoerend Directeur.
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De samenstelling van het Beslissingsorgaan was in 2016 als volgt:
VLAAMSE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

Els DE PICKER / Anne VANDEPUTTE 1

Anne VANDEPUTTE / Luc GOETEYN 2

Hugo GEERTS

Anneleen DE WACHTER

Danny WILLE

Roeland BRACKE

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

Julien DUMONT

Valérie VERBRUGGE

Francis RADERMAKER

Céline SCHAAR

Olivier BOSTEELS

Noémie ROGER / Olivier COLLET 3

WAALSE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

Sylvie MEEKERS

Anne DUMONT

Ingrid GABRIEL

Ludivine GAUTHIER

Martine GILLET

Jean-Yves MERCIER

Het organogram van het Permanent Secretariaat bleef in 2016 ongewijzigd.
Diensten van de directeur
Hugo Geerts
Directeur4

Marc Adams
Adjunct-directeur 5
Waarnemend Directeur
Stafmedewerker
Directiesecretaresse

Dienst preventie,
onderzoek, externe controle
stroomafwaarts en doorvoer

Dienst algemene zaken
en externe controle
stroomopwaarts

Dienst erkenningen,
aangiftes en
interne controle

Caroline Auriel
Diensthoofd

Linda Vanden Broecke
Diensthoofd

Quentin Mathot
Diensthoofd

Het organogram van de IVC bestaat sinds 6 november 2014 uit 28 medewerkers in totaal, waarvan twee medewerkers zich
exclusief bezig houden met de doorvoer van afvalstoffen.
Het Permanent Secretariaat bestond in 2015 uit 21 medewerkers in totaal. Dit is één medewerker meer dan in het vorige jaar.
Deze nieuwe medewerker houdt zich bezig met de behandeling van dossiers inzake de doorvoer van afvalstoffen.
Het Permanent Secretariaat blijft desalniettemin structureel onderbemand.

1

		 Mevrouw De Picker werd vanaf 8 april 2016 als effectief lid vervangen door mevrouw Vandeputte.
Mevrouw Vandeputte werd vanaf 8 april 2016 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Goeteyn.
3 		 Mevrouw Roger werd vanaf 18 oktober 2016 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Collet.
4 Het mandaat van de Heer Geerts loopt tot de pensionering of de vrijwillige afstand van het mandaat. Op dat moment gaat het mandaat van rechtswege over op de
adjunct-directeur.
5 De heer Adams wordt aangeduid als adjunct-directeur. De functie van adjunct-directeur dooft uit, wanneer de adjunct-directeur het mandaat van directeur opneemt.
2

4
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1.2. DE IVC BEGROTING 2016
Het budget van de IVC voor het werkingsjaar 2016 werd als volgt besteed:
Effectieve bestedingen
(in EUR)
HUISVESTINGSKOSTEN Hieronder vallen onder meer: de kosten voor het onderhoud en de
reiniging van de burelen, de kosten voor elektriciteit en de gemeenschappelijke kosten voor het
onderhoud van het gebouw. Voor 2016 viel hieronder ook een belangrijk deel van de kosten
verbonden aan de verhuis van de IVC, met name de kosten voor de inrichting van de nieuwe
kantoren (177.808,50 EUR).

306.699,92

KANTOORKOSTEN Hieronder vallen onder meer: kantoorbenodigdheden, fotokopieerkosten,
telefoon- en GSM-kosten, het onderhoud van de telefooncentrale, postkosten en de kosten
voor ondersteuning bij informaticaproblemen.

104.303,06

REISKOSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN Hieronder vallen onder meer: de terugbetaling van
treintickets en forfaitaire reis- en verblijfsvergoedingen. Voor 2016 waren de reiskosten hoger
dan de vorige jaren, omwille van de tradingstudie die de IVC uitgevoerd heeft en die controles
in China omvatte.

18.274,62

EXPLOITATIEKOSTEN WAGENPARK Hieronder vallen onder meer: leasingskosten, de kosten
voor brandstof, onderhoud wagens (andere dan deze voorzien in het leasingcontract).

32.012,07

OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN Vrijwel het volledige bedrag werd uitgegeven aan
de communicatielijnen en in het bijzonder aan het informatiseringsproject, dat na een stilstand
in 2015 opnieuw opgenomen werd. Hieronder vallen normaal ook: de kosten voor beroeps
opleiding en studiedagen, de inlassing in tijdschriften en het drukken van publicaties. Omwille
van besparingen en omwille van het chronische personeelstekort zijn deze uitgaven in 2016 niet
gebeurd.

47.094,69

HUUR GEBOUWEN Dit zijn de jaarlijkse huurgelden voor de kantoren van de IVC. Door de
verhuis merken we reeds een daling van de uitgaven. Deze zal in de komende jaren nog duidelijker merkbaar zijn.

242.120,04

EXPERTISE EN CONSULTANCY Hieronder vallen onder meer: de erelonen van advocaten en
experten, alsook de kosten voor vertalingen naar het Duits en het Engels. De uitgaven zijn in
2016 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015. Hiervoor zijn verschillende redenen. Door het
ontbreken van een interne vertaler, moeten veel meer externe vertalingen gebeuren. De nieuwe
bevoegdheid inzake doorvoer heeft een externe ondersteuning nodig gemaakt. Het beslissingsorgaan heeft beslist om enkele complexe juridische adviezen te vragen.

74.467,58

STUDIES EN ONDERZOEKEN In 2016 werden 2 studies uitgevoerd:
• De studie papier/karton (uitvoerder: Trilations) had tot doel om de verdeelsleutels voor
papier/karton uit de erkenning te actualiseren, gezien er indicaties waren dat deze niet meer
correct zouden zijn. In 2016 werd hiervoor een bedrag van 164.285,33 EUR betaald. Een kleiner
bedrag moet nog betaald worden in 2017, voor prestaties geleverd begin 2017.
• De tradingstudie (uitvoerder: SGS) had tot doel om de betrouwbaarheid na te gaan van het
door Val-I-Pac opgezette controlesysteem op de effectieve recyclage van bedrijfsmatig
verpakkingsafval dat via trading naar het verre oosten gaat. Deze studie was van bijzonder
belang voor de nieuwe erkenning van Val-I-Pac. Het totale bedrag van deze studie was 38.115
EUR.

202.400,33

...
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SENSIBILISERING EN INFORMATIEVOORZIENING Hieronder vallen onder meer: de kosten
voor inlassing in diverse vaktijdschriften en het opnemen van banners in gespecialiseerde
websites. Omwille van besparingen en omwille van het chronische personeelstekort zijn deze
uitgaven in 2016 bijna niet gebeurd.

2.329,25

INVESTERINGEN Hieronder vallen onder meer: de aankoop van meubilair, kantoormachines en
hardware. Omwille van de verhuis, liggen de uitgaven van 2016 veel hoger dan die van 2015. In
2015 werden in het oude gebouw nog zo weinig mogelijk investeringen gedaan, terwijl in 2016
nieuw meubilair en nieuwe hardware moest worden aangeschaft.

209.519,96

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN

1.239.221,40

Het budget van de IVC wordt door de Gewesten ter beschikking gesteld volgens de verdeelsleutel bepaald in het Samen
werkingsakkoord, waarbij de Gewesten respectievelijk de volgende percentages van het vereiste bedrag betalen:
z z 60,9% voor het Vlaamse Gewest,
z z 31,5% voor het Waalse Gewest,
z z 7,6% voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

66
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HET
ALGEMEEN
HET ALGEMEEN
PREVENTIEPLAN
PREVENTIEPLAN 2016-2019
2016-2019

In het kader van het preventieplan 2016-2019 werden 696 ondernemingen uitgenodigd om een preventieplan in te dienen.
Van deze ondernemingen waren er 192 die zowel een eindevaluatie van hun preventieplan 2013-2016 als een nieuw preventieplan 2016-2019 moesten indienen, en voor 504 ondernemingen was het “de eerste keer” dat ze verplicht waren een
preventieplan in te dienen voor de periode 2016-2019, waardoor ze de mogelijkheid hadden om historische maatregelen
in te dienen. Sommige ondernemingen dienen daadwerkelijk voor het eerst een preventieplan in; andere hebben dit in
het verleden al gedaan, maar niet voor de vorige periode. Nog andere ondernemingen waren niet in orde voor de vorige
periode en hebben bijgevolg als status ‘eerste preventieplan zonder echter de mogelijkheid om historische maatregelen in
te dienen’.
Van de 192 ondernemingen die verplicht waren om zowel een eindevaluatie in te dienen voor hun preventieplan 2013-2016
als een nieuw preventieplan 2016-2019, hebben er slechts 123 daadwerkelijk hun preventieplan 2016-2019 ingediend. De 69
ondernemingen die nog geen preventieplan 2016-2019 hebben ingediend, hebben daarom nog niet noodzakelijk een inbreuk
gepleegd. Het is immers mogelijk dat sommige ondernemingen deelnemen aan een sectoraal preventieplan dat nog niet
helemaal geanalyseerd is. Daarom is het nog niet mogelijk om de lijst met deelnemers aan de sectorale preventieplannen
te vergelijken met de lijst met de verpakkingsverantwoordelijken die verplicht zijn een preventieplan 2016-2019 in te dienen;
deze lijsten zijn nog niet allemaal definitief.
Van de 504 ondernemingen die voor het eerst een preventieplan moesten indienen, hebben 65 ondernemingen dat al
gedaan. Hun plan kan geëvalueerd worden. De 439 ondernemingen die nog geen preventieplan 2016-2019 hebben ingediend,
hebben daarom nog niet noodzakelijk een inbreuk gepleegd. Het is in dit geval immers waarschijnlijk dat een aantal van deze
ondernemingen deelnemen aan een sectoraal preventieplan.
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De verkregen scores (volgens de berekeningsmethode die goedgekeurd is door het Beslissingsorgaan in het kader van de
evaluatie van de individuele preventieplannen) voor de verschillende ingediende preventieplannen voor 2016-2019 gaan van
A tot E.
Na analyse van de verschillende plannen is het secretariaat van mening dat de plannen met een score van minstens D,
plannen zijn waarvan de kwaliteit voldoende is om het plan goed te keuren.
De score “C” of “D” wordt vaak verkregen voor een preventieplan dat geen preventieve maatregelen bevat maar waarin
relevante beperkende factoren worden beschreven.
23 federaties werden uitgenodigd om een sectoraal preventieplan in te dienen voor de periode 2016-2019.
Tot nu toe zijn 21 sectorale preventieplannen ingediend voor de periode 2016-2019. De analyse van deze plannen wordt
uitgevoerd en zou voltooid moeten zijn in de loop van het eerste kwartaal van 2017.

8
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VAL-I-PAC

3.1. DE NIEUWE ERKENNING
Op 20 mei 2016 diende het erkende organisme Val-I-Pac zijn erkenningsaanvraag in voor de periode 2017-2021.
Begin juli besliste de IVC dat de erkennings-aanvraag op een aantal punten moest aangepast en vervolledigd worden,
hetgeen door Val-I-Pac werd gedaan in augustus en september. Hiermee kon de erkenningsaanvraag ontvankelijk en volledig
worden verklaard.
Na verschillende vergaderingen en hoorzittingen kon de IVC uiteindelijk op 1 december 2016 aan Val-I-Pac zijn vijfde
erkenning verlenen.
De nieuwe erkenning ligt in het verlengde van de voorgaande erkenningen, maar bevat toch ook een aantal belangrijke
aanpassingen, die het Val-I-Pac systeem moeten toelaten zich verder te ontwikkelen.
De krachtlijnen van de nieuwe erkenning zijn de volgende:

Controle en transparantie
zz

zz

Verduidelijken van het auditprotocol – dit protocol bevat de regels voor de controle door Val-I-Pac van de door de
operatoren aangegeven gerecycleerde en nuttige toegepaste tonnages; de IVC moet de mogelijkheid hebben om toe te
zien op de effectiviteit en de efficiëntie van de controles en audits door of in opdracht van Val-I-Pac;
Verduidelijken van de regels voor de statistische analyses van de gemengde bedrijfsafvalstromen;
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zz

zz

zz

In kaart brengen van de 2de stap van de recyclageketen – tot nog toe gebeurde de opvolging van de afvalstromen tot
op het punt dat de recyclage ervan zeker wordt, namelijk op het moment dat er een mono-materiaalstroom ontstaat;
dit had als nadeel dat niet systematisch opgevolgd werd waar de uiteindelijke recyclage plaatsvond (in België, in Europa
of daarbuiten?); met het in kaart brengen van de 2de stap van de recyclageketen zullen we weten waar ons bedrijfsmatig
verpakkingsafval uiteindelijk gerecycleerd wordt; in dit kader moeten weliswaar de nodige afspraken gemaakt worden om
de confidentialiteit van de bedrijfsgegevens te blijven garanderen;
Behoud van de steekproefsgewijze controle van de eindrecyclage voor het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat in trading
gaat – de tradingstudies hebben in het verleden hun nut bewezen en worden verder gezet;
Transparantie – deze komt in het bijzonder tot uiting in de verplichting voor Val-I-Pac om een online toegang te
voorzien tot zijn databanken voor de controleurs van het Permanent Secretariaat; de nodige afspraken zullen gemaakt
worden om hierbij de confidentialiteit van de bedrijfsgegevens te garanderen.

Voor de leden van Val-I-Pac
zz

zz
zz

zz

Verschuiven van container- en recyclageforfaits van grotere bedrijven naar KMO’s en kleine bedrijven – op voorstel van
Val-I-Pac worden sommige forfaits verminderd, zoals bijvoorbeeld het containerforfait voor grote containers, worden
containerforfaits voor kleine containers verhoogd en worden nieuwe recyclageforfaits ingevoerd voor bepaalde plasticstromen die nog teveel in het gemengd bedrijfsafval terecht komen, zoals spanbanden;
Versterken van het KMO-plan;
Vereenvoudigen van de regels voor de retroactieve aansluiting – op vraag van Val-I-Pac wordt een forfaitarisering van
de bedragen van de retroactieve aansluiting doorgevoerd, maar de IVC legt vanaf 2019 een hoger forfait op dan voorgesteld werd door Val-I-Pac; dit moet freeriders ertoe brengen om zich snel te regulariseren;
Actualiseren van de raamovereenkomst met AgriRecover, om rekening te houden met de gedeeltelijke recyclage van
de stromen bedrijfmatig verpakkingsafval die door AgriRecover ingezameld worden;

Informatie en Communicatie
zz

zz

10

Jaarlijkse rapportering over de selectieve inzamelingen – elk jaar bezorgt Val-I-Pac aan de IVC een rapport betreffende
de bedrijfsmatige verpakkingsafvalstromen die door de operatoren waarmee hij werkt, worden verwerkt of verhandeld;
de cijfers worden opgesplitst per Gewest en per materiaal en gelden voor elke stroom die bedrijfsmatig verpakkingsafval
bevat; het rapport geeft ook het aantal ondernemingen weer dat deelneemt aan de selectieve inzamelingen en maakt
een indeling naar postcode en naar activiteitensector; samen met de Gewesten en de IVC werkt Val-I-Pac een systeem
uit voor de monitoring van de selectieve inzamelingen, teneinde de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid op te
volgen, zodat er bijvoorbeeld kan bijgestuurd worden waar de resultaten zwakker zijn;
Jaarlijks opmaken van een communicatie- en actievoorstel ter attentie van de Gewesten, om de selectieve inzamelingen te bevorderen.
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3.2. DE CONTROLE EN OPVOLGING VAN VAL-I-PAC
De controle van de resultaten behaald door het erkend organisme Val-I-Pac is een kerntaak van de Interregionale
Verpakkingscommissie.
De controle op de resultaten die Val-I-Pac in 2016 indiende voor het werkingsjaar 2015, werd afgerond in december 2016.
Dit leidde tot de goedkeuring van de cijfers voor 2015 in januari 2017.
Om de Interregionale Verpakkingscommissie toe te laten de werking van Val-I-Pac op een gestructureerde manier op te
volgen, werd een opvolgingscommissie in het leven geroepen, die bestaat uit vertegenwoordigers van Val-I-Pac en van het
Permanent Secretariaat van de IVC.
In 2016 vergaderde de opvolgingscommissie Val-I-Pac uitzonderlijk slechts één maal. Dit is toe te schrijven aan de voorbereiding (in de eerste jaarhelft) en behandeling (in de tweede jaarhelft) van het prioritaire dossier van de erkenningsaanvraag.
Onnodige interferenties met de activiteiten van de opvolgingscommissie werden vermeden. In 2017 wordt echter opnieuw
een normaal vergaderritme aangenomen.

Tradingstudie
Val-I-Pac heeft op vraag van de IVC een systeem uitgewerkt voor de verificatie van de effectieve recyclage van Belgisch
verpakkingsafval dat via tussenhandelaars buiten de EU verhandeld wordt. In het kader van de opvolging hiervan heeft de
IVC in 2016 een studie besteld. Deze studie is een vervolg op en een actualisatie van de studie die werd besteld in 2010 en
afgerond in 2011. Ze vormt ook een aanvulling op de tradingstudies die Val-I-Pac op regelmatige basis uitvoert conform de
erkenning.
De opdracht werd uitgevoerd door SGS België in samenwerking met SGS Shanghai en werd begin 2017 afgerond. Vertegenwoordigers van Val-I-Pac en van Fost Plus namen deel aan de plaatsbezoeken bij recyclagebedrijven in China. In tegenstelling tot 2010 werd in 2016 ook aandacht besteed aan de verwerkingsketens voor karton. Hierdoor belichtte de studie
niet enkel bedrijfsmatig maar ook huishoudelijk verpakkingsafval. Ook werd aandacht besteed aan de verwerking in China
van EPS-afval uit België, afkomstig van zowel industriële ontpakkers als intercommunale containerparken.

I V C ac t i v i te i te nve r s lag 2 016
Inhoudstafel

11

4

FOST PLUS

4.1. DE UITBREIDING VAN DE INZAMELING VAN PLASTIC
De testprojecten P+ met betrekking tot de uitbreiding van de fractie P, ingezameld in de PMD-zak, op punt gezet en
opgevolgd door de begeleidende groep P+, zijn begin 2016 opgestart.
De begeleidende groep P+ bestaat uit Fost Plus, vertegenwoordigers van de intercommunales en de 3 Gewesten evenals
de IVC.
De volgende scenario’s zijn weerhouden om getest te worden:
zz
zz

zz

Scenario 1 (Frameries en Aalter): PMD-inzameling uitgebreid naar alle kunststof verpakkingen (hard en soepel).
Scenario 2 (Hannut en Waregem): PMD-inzameling alleen uitgebreid naar andere verpakkingen in hard kunststof, met
gescheiden inzameling van verpakkingen in soepel kunststof in een andere zak voor inzameling.
Scenario 3 (Marchin en Wervik): PMD-inzameling alleen uitgebreid naar andere verpakkingen in hard kunststof.

Aan de lancering van dergelijke projecten gaat veel voorbereiding vooraf (ontwikkeling van de nodige hulpmiddelen voor
inzameling, aangepaste communicatie, enz.). De opvolging van deze projecten vergt eveneens veel werk (monitoring van de
ingezamelde hoeveelheden, analyse van de samenstelling van de ingezamelde extra verpakkingen, opvolging van de sorteerwijzen, boodschap overbrengen naar de burgers, niveau van medewerking van de burgers, kwaliteit van de ingezamelde
stromen, onderzoek van de toekomstmogelijkheden voor nieuwe stromen, enz.).

12
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De testprojecten zijn nu reeds meer dan een jaar aan de gang en worden nog een jaar verlengd gedurende 2017, wat zal
toelaten meer informatie te verzamelen vooraleer de projecten geëvalueerd worden.
Uit de eerste resultaten blijkt dat, voor de 3 soorten scenario’s, de ingezamelde hoeveelheden zijn gestegen. Het scenario
waarvoor de stijging het grootst is, is het scenario waarbij hard kunststof is toegevoegd aan de PMD-zak en plasticfolie
wordt ingezameld in een aparte zak.
Wat de recyclage van de ingezamelde materialen betreft, worden tests van de verschillende (en nieuwe) ingezamelde
hoeveelheden uitgevoerd. In 2017 zal hieromtrent nog aanvullende informatie worden verkregen.
De komende maanden zal een analyse van de economische en ecologische impact van de uitgebreide inzamelingen, met
name de testprojecten maar ook andere inzamelingen van kunststof via bijvoorbeeld containerparken, met betrekking tot
het klassieke scenario voor inzameling, uitgevoerd worden.

4.2. DE INZAMELING VAN VERPAKKINGEN “OUT-OF-HOME”
Volgens haar erkenning moet Fost Plus in de drie Gewesten de inzameling van PMD bij de bedrijven stimuleren, alsook de
inzameling “out-of-home” van PMD. Met inzameling “out-of-home” wordt onder meer bedoeld de inzameling in scholen,
sportcentra, bij jeugdbewegingen, op festivals, evenementen, in openbare ruimten en op andere voor een ruim publiek
toegankelijke plaatsen, zoals trein- of metrostations en luchthavens.

Ter ondersteuning van de inzameling “out-of-home” van PMD moet Fost Plus een basisprogramma “out-of-home” opstellen,
bestaande uit een gemeenschappelijke basis met acties voor de drie Gewesten, die versterkt kan worden door specifieke
acties. De acties die in 2016 uitgevoerd zijn, betroffen met name de animaties in scholen, de opleiding van onderhouds
personeel, kwaliteitscontrole, sortering tijdens evenementen (binnen of buiten), sortering op het werk, in sportcentra, universiteiten en hogescholen, openbaar vervoer, vakantiedorpen, dieren- of recreatieparken, winkelcentra enz. Het daarvoor
voorziene budget was 1.060.000 EUR.
In dit kader moet Fost Plus eveneens de inzameling van PMD bij ondernemingen financieren. Aangezien ondernemingen nu
verplicht zijn te sorteren in het hele land, verwachten we een stijging van de ingezamelde tonnages in de komende jaren.

4.3. DE REFERENTIEKOSTEN 2016 EN DE REFERENTIEWAARDEN 2015
De referentiekosten 2016 zijn de gemiddelde kosten van de toegewezen markten voor de selectieve inzameling van glas,
papier/karton en PMD, alsook voor de sortering van PMD, geïndexeerd naar het jaar 2016.
Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend voor de klassieke Fost Plus-stromen (glas, papier/karton, PMD-inzameling en
PMD-sortering), en is het gemiddelde van het totaal van de vergoedingen van de inzamelscenario´s die overeenkomstig de
erkenning van Fost Plus in het voorbije jaar zijn uitbetaald aan de reële en totale kost, geïndexeerd naar het jaar waarin de
referentiekost moet worden toegepast.
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Overeenkomstig de erkenning bepaalt de IVC elk jaar de referentiekosten voor het lopende jaar. De IVC baseert zich
hiervoor op de cijfers die Fost Plus jaarlijks aan de IVC voorlegt en welke door de IVC gecontroleerd worden.
De IVC heeft de referentiekosten voor het jaar 2016 als volgt bepaald:
Totaal van de inzamelingen
en sortering

Inzameling op
containerparken

100%
vast
(€/inw.)

100%
variabel
(€/ton)

60%
vast
(€/inw.)

40%
variabel
(€/ton)

100%
vast
(€/inw.)

100%
variabel
(€/ton)

60%
vast
(€/inw.)

40%
variabel
(€/ton)

100%
vast
(€/inw.)

100%
variabel
(€/ton)

60%
vast
(€/inw.)

40%
variabel
(€/ton)

Totaal

1,5914

51,44

0,9549

20,57

1,4219

53,59

0,8532

21,44

0,1695

39,15

0,1017

15,66

>200

1,5099

49,58

0,9060

19,83

1,3688

51,35

0,8213

20,54

0,1411

37,92

0,0847

15,17

<200

2,0880

61,37

1,2528

24,55

1,7426

66,97

1,0456

26,79

0,3454

43,22

0,2073

17,29

4,1845

65,32

2,5107

26,13

3,6008

73,92

2,1605

29,57

0,5837

38,76

0,3502

15,50

4,0699

62,74

2,4419

25,10

3,6332

70,63

2,1799

28,25

0,4366

33,39

0,2620

13,35

5,0759

84,42

3,0456

33,77

3,4542

109,90

2,0725

43,96

1,6218

56,49

0,9731

22,59

3,5571

229,02

2,1343

91,61

3,2407

233,83

1,9444

93,53

0,3165

184,85

0,1899

73,94

3,3294

223,17

1,9976

89,27

3,1786

230,40

1,9072

92,16

0,1508

127,04

0,0905

50,82

5,7138

269,27

3,4283

107,71

3,8858

263,40

2,3315

105,36

1,8280

287,46

1,0968

114,98

2,2504

152,02

1,3502

60,81

Referentiekosten
2016*
GLAS

Inzameling huis-aan-huis
en via glasbollen

inwoners per km²

PAPIER / Totaal
KARTON
>200
<200
inwoners per km²

PMD Totaal
OPHALING
>200
<200
inwoners per km²

PMD - SORTERING
*

gewogen gemiddelde van de jaren 2011 (10%), 2012 (15%), 2013 (20%), 2014 (25%) en 2015 (30%), geactualiseerd naar het prijsniveau 2016

De referentiewaarden 2015 zijn de gemiddelde verkoopwaarden van de ingezamelde en gesorteerde materialen in het
jaar 2015.
De IVC heeft de referentiewaarden 2015 halverwege 2016 goedgekeurd. Deze waarden werden gebruikt als basis voor de
vergoedingen in 20166. In 2017 zal evenwel een correctie plaatsvinden, na de goedkeuring door de IVC van de referentiewaarden 2016.
De referentiewaarden 2015, goedgekeurd door de IVC, zijn de volgende:
Materiaal
(selectief
ingezameld en
gesorteerd)
Gemiddelde
prijs (€ /ton)

6

14

Papier/
karton

Glas

Staal

Alumi
nium

Drank
kartons

HDPE

PET
blauw

PET
helder

PET
groen

PET
(gemiddeld)

Plastics
(PET +
HDPE)

107,44

22,09

128,42

708,59

25,77

437,01

332,50

406,24

304,19

379,84

392,07

Artikel 10, §1, 2de alinea van de erkenning voorziet inzake de toepassing van de referentiewaarden het volgende: “Wanneer de markt voor de verwerving van een materiaal
niet wordt toegewezen volgens het modelbestek opgesteld door het ‘gemengd comité voor de gunning van de markten’ en deze afwijking een relevante invloed heeft op
de verkoopwaarde van het materiaal, komt de positieve of negatieve waarde van de materialen toe aan de rechtspersoon van publiekrecht. De vergoeding voor de kosten
van inzameling en sortering wordt dan verminderd met de gemiddelde verkoopwaarde van de materialen bedoeld in de vorige alinea, de zogenaamde referentiewaarde.”

IVC ac t iviteitenve r slag 20 1 6 - Fost P lu s
Inhoudstafel

4.4. DE CONTROLE EN OPVOLGING VAN FOST PLUS
Papier/karton-studie
Gezien de wijzigingen in de consumptiepatronen en de ontwikkeling van de e-commerce, gezien de evolutie van de
geschreven pers en de dematerialisatie van bepaalde activiteiten, vond de IVC het wenselijk, op korte termijn, een nieuwe
analysecampagne van de papier/karton-stroom uit te voeren om na te gaan of papieren en kartonnen verpakkingen nog
steeds in dezelfde proporties aanwezig zijn in de stroom papier/karton.
Het voorwerp van de opdracht is, het evalueren en het voorstellen van scenario’s voor de actualisering van:
de verdeelsleutel “verpakking / niet-verpakking” in gewicht en
z z de verdeelsleutel “verpakking / niet-verpakking” voor de toewijzing van de inzamelkosten.
zz

De uitvoering van de studie werd aangestuurd door een begeleidend comité bestaande uit vertegenwoordigers van de
3 gewesten, de intercommunales, Fost Plus en de IVC.
De analyses zijn evenzeer uitgevoerd voor inzameling van papier/karton huis-aan-huis als voor de inzameling in containerparken in de loop van 2016. Het ingezamelde staal was een staal met puur huishoudelijk afval.
De resultaten van de studie bevestigen dat er weldegelijk een evolutie is geweest in de samenstelling van de stroom papier/
karton en dat er in verhouding meer verpakkingen aanwezig zijn. De verdeelsleutels “verpakkingen/niet-verpakkingen” in
gewicht en “verpakkingen/niet-verpakkingen” voor de verdeling van de kosten van de inzameling van deze stroom moeten
dan ook aangepast worden.
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Controle en opvolging
Eén van de belangrijkste taken van de Interregionale Verpakkingscommissie is de controle van de resultaten behaald door
het erkend organisme Fost Plus. Deze controle vond opnieuw plaats in een sfeer van overleg en samenwerking.
Voor de stromen die in het Profost-systeem opgenomen zijn, worden steekproefsgewijs de gegevens die opgenomen zijn
in het systeem, gekoppeld aan de aanwezigheid van gecontroleerde recyclageattesten.
Enkel schroot, horeca glas en de artikel 8-stromen, genoemd naar het artikel 8 van de erkenning van Fost Plus, zijn momenteel
niet opgenomen in het Profost-systeem.
Voor deze artikel 8-stromen vinden de controles en de overlegvergaderingen tussen Fost Plus en de IVC in de loop van het
jaar plaats. De kwaliteit van de door de betrokken intercommunales geleverde gegevens blijft goed. Van de in het kader van
artikel 8 aangegeven stromen was een beetje meer dan 98% reeds van bij de indiening van het dossier in orde. Zoals dit ook
in de vorige jaren het geval was, diende er voor deze stromen geen bijkomende audit gerealiseerd te worden voor het jaar
2015. De gegevens die de vorige jaren werden verzameld, aangevuld met een aantal eenvoudige verificaties bij de bevoegde
administraties, hebben de recyclage van deze stromen met voldoende zekerheid aangetoond.
De tabel hierna omvat een beknopt overzicht van de verschillende artikel 8-stromen:

2015
Totale aanvaarde hoeveelheid
(in ton)

Kunststoffen*

Metalen

Andere**

Totaal

14.359

2.277

37

16.672

* De kunststoffen bestaan voornamelijk uit folies, bloempotten, EPS (piepschuim) en gemengde plastics.
** Enkel kurk.

Om de Interregionale Verpakkingscommissie toe te laten de werking van Fost Plus op een gestructureerde manier op te
volgen, werd een opvolgingscommissie in het leven geroepen, die bestaat uit vertegenwoordigers van Fost Plus en van het
Permanent Secretariaat van de IVC.
In 2016 kwam de opvolgingscommissie Fost Plus drie keer samen, met telkens een zeer gevulde agenda.
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5

DE CIJFERS VAN
RECYCLAGE EN
NUTTIGE TOEPASSING
VOOR 2015

5.1. DE RESULTATEN VAN FOST PLUS
De in 2015 te behalen resultaten inzake recyclage en nuttige toepassing van huishoudelijk verpakkingsafval bedragen 80%
voor recyclage en 90% voor totale nuttige toepassing (d.i. de som van recyclage en nuttige toepassing of verbranding met
energierecuperatie).
Ook dit jaar overschrijdt Fost Plus de 100% recyclage voor glas en metalen, maar overschrijdt voor het tweede achtereenvolgende jaar, niet de 100% recyclage voor papier/karton. De verklaringen voor deze overschrijding blijven dezelfde als de
vorige jaren. Voor glas moet een deel van de oorzaak gezocht worden in de parallelle import vanuit het buitenland. Voor
metalen wordt de overschrijding van de 100% verklaard door het feit dat Fost Plus niet de volledige Belgische markt dekt
voor dit materiaal7.
De IVC aanvaardt voor recyclage nooit méér dan de aan het erkende organisme door zijn leden aangegeven hoeveelheden.
Het recyclagepercentage voor glas en metalen is dus herleid naar 100%. De hoeveelheden die op deze manier geweigerd
worden, worden wel bij het resultaat van de totale nuttige toepassing gevoegd.

7

De bepaling in de erkenning betreffende het in rekening brengen van metalen afkomstig van de verschillende verwerkingsinstallaties, die ervoor zorgt dat niet-selectief
ingezameld metalen verpakkingsafval waarheidsgetrouwer in rekening kan gebracht worden, houdt rekening met het feit dat Fost Plus niet de volledige Belgische markt dekt.
De cijfers van de op de markt gebrachte verpakkingen betreffen dus enkel de leden van Fost Plus en niet alle op de markt gebrachte verpakkingen. Anderzijds wordt wel alle
metaal afkomstig van huishoudelijke verpakkingen die selectief of niet-selectief (bij het restafval) worden ingezameld, in rekening gebracht, weliswaar na toepassing van een
correctiefactor betreffende het verlies van materiaal in de verbrandingsovens.
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De onderstaande tabel omvat de cijfers vastgelegd als zijnde de definitieve resultaten verkregen door Fost Plus voor het
jaar 2015.

Aangesloten
hoeveelheden
(in ton)

Recyclage
(in ton)

Recyclage
(in %)

Papier/karton

172.635

163.814

94,9

Glas

305.453

305.453

100,0

Plastics

209.590

81.899

39,1

Metalen

73.075

73.075

100,0

18.476

16.688

90,3

Andere

4.151

37

0,9

Totaal

783.380

640.965

81,8

Drankkartons

Niet-aangesloten glas
Niet-aangesloten metalen

38.162
1.907

Verbranding PMD-residu
Algemeen totaal nuttige toepassing

18

Hoeveelheden nuttig
toegepast met
energierecuperatie
(in ton)

21.617
681.035

21.617
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81,8%

Het recyclagepercentage
behaald voor 2015 door
Fost Plus

De informatieplicht van de intercommunales
De Interregionale Verpakkingscommissie bestudeert ieder jaar de informatie die door de intercommunales is meegedeeld in het
kader van artikel 18, §5 van het Samenwerkingsakkoord, en verwerkt deze gegevens in statistieken.
Evolutie van het inzamelresultaat per materiaal, per Gewest en in België, uitgedrukt in kg/inwoner (periode 2007-2015)
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Evolutie van de inzamelkost per materiaal, per Gewest en in België, uitgedrukt in euro/ton (periode 2007-2015)
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Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op de inzamelkosten (jaar 2015)

Containerparken
Huis-aan-huis
Glasbollen

Kost per methode
100%
13,0%
90%
10,4%
80%
70%
60%

87,2%

93,8%

50%
40%

76,5%

30%
20%
10%
0%

12,8%
Glas

Papier/karton

6,2%
PMD

Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op het inzamelresultaat (jaar 2015)
Containerpark
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Ton per methode
100%
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80%
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70%
78,7%

60%

92,1%
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5.2. DE RESULTATEN VAN VAL-I-PAC
De in 2015 te behalen resultaten inzake recyclage en nuttige toepassing van bedrijfsmatig verpakkingsafval bedragen 80%
voor recyclage en 85% voor totale nuttige toepassing (d.i. de som van recyclage en nuttige toepassing of verbranding met
energierecuperatie).
De onderstaande tabel bevat de cijfers die werden vastgelegd als de definitieve door Val-I-Pac behaalde resultaten voor
2015.
Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

94.999

52.768

55,5

404.790

415.538

100

Metaal

36.538

30.419

83,3

Hout

166.995

128.550

77,0

8.408

519

6,2

711.730

627.794

86,8

Kunststof
Papier/karton

Overige
materialen
Totaal

Recyclage
(in %)

86,8%

Het recyclagepercentage
behaald in 2015
door Val-I-Pac

5.3. DE RESULTATEN VAN DE INDIVIDUELE VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN
Wat het aangiftejaar 2015 betreft, hebben in totaal 121 bedrijven meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te voldoen.
De onderstaande tabel omvat de globale gegevens van de verpakkingsverantwoordelijken die bij de IVC aangeven zelf aan de
terugnameplicht te voldoen en waarvan de resultaten door de IVC aanvaard werden:

Kunststof
Papier/karton
Metaal
Hout
Overige
materialen
Totaal

Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

Recyclage
(in %)

1.681,67

1.256,99

74,7%

22.673,30

20.862,42

92,0%

3.134,70

2.756,65

87,9%

7.084,88

6.923,16

97,7%

267,88

147,00

54,9%

34842,43

31941,49

91,7%

* met inbegrip van glas
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5.4. DE GLOBALE RESULTATEN
In dit punt worden de resultaten weergegeven die België voor het jaar 2015 rapporteert aan de Europese Commissie (Eurostat).
In de door Europa bepaalde berekeningswijze moet rekening worden gehouden met:
z z 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;
z z alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gebracht;
z z 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 terug
nameplicht vervullen;
z z 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 volgende tabel geeft de globale recyclagecijfers voor 2015 weer:

Recyclage
(in %)

22

Glas

Plastic

Papier/
karton
(gewoon)

Drankkartons

Totaal
papier/
karton

Metalen

Hout

Andere

TOTAAL

100,0

42,6

90,7

88,6

90,7

98,1

74,9

5,5

81,5
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DE MONITORING VAN
DE HERBRUIKBARE
VERPAKKINGEN

Sinds 2000 volgt het Permanent Secretariaat van de Interregionale Verpakkingscommissie de aangiften op van de herbruikbare
huishoudelijke verpakkingen die bij Fost Plus worden gedaan.
Sinds 2003 volgt de IVC ook de aangiften op van de herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen die bij Val-I-Pac worden
gedaan.
Met de monitoring van een welbepaald aantal referentiebedrijven, dit zijn de bedrijven die de grootste hoeveelheden
herbruikbare verpakkingen aangeven, willen we een duidelijker beeld krijgen over de evolutie van de herbruikbare verpakkingen.
De monitoring omvat geen gegevens van verpakkingsverantwoordelijken die enkel herbruikbare verpakkingen (d.w.z.
geen eenmalige verpakkingen) op de markt brengen. We willen er dan ook op wijzen dat de hergebruikscijfers hierdoor
waarschijnlijk wat onderschat zijn.
De monitoring van de herbruikbare verpakkingen op Belgisch grondgebied werd voortgezet voor het aangiftejaar 2015.
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6.1. GLOBALE EVOLUTIE VAN DE HUISHOUDELIJKE HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN
Onderstaande grafiek omvat de evolutie van de aangegeven gewichtshoeveelheden herbruikbare huishoudelijke drankverpakkingen8,
opgesplitst per materiaalsoort, en zoals aangegeven door alle leden van Fost Plus, gedurende de periode 2000-2015.
Evolutie herbruikbare drankverpakkingen alle leden Fost Plus
kg
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Vermits het merendeel van de herbruikbare huishoudelijke verpakkingen uit drankverpakkingen bestaat, wordt de gedetailleerde analyse van de herbruikbare verpakkingen tot
deze groep beperkt.
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6.2. GLOBALE EVOLUTIE VAN DE BEDRIJFSMATIGE HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN
Onderstaande grafiek omvat de evolutie van de aangegeven gewichtshoeveelheden herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen,
opgesplitst per materiaalsoort, en zoals aangegeven door alle leden van Val-I-Pac, gedurende de periode 2003-2015.
Evolutie herbruikbare verpakkingen alle leden Val-I-Pac
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7

DE DOORVOER
VAN AFVALSTOFFEN

Naast de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval vervult de IVC ook de rol van de Belgische doorvoerautoriteit
voor afvalstoffen. Onder doorvoer door België wordt verstaan: de overbrenging van afval dat niet in België is ontstaan en
dat niet verwerkt zal worden in België. Ook wanneer de doorvoer door België een traject heeft dat enkel over het grondgebied van één bepaald gewest loopt, is de IVC de betrokken bevoegde autoriteit.
Bij een grensoverschrijdende overbrenging door België moet de IVC een afschrift krijgen van het kennisgevingsdossier. De
IVC maakt haar beslissing kenbaar per schrijven binnen de door de regelgeving vastgelegde termijn. De IVC moet ook de
transportmeldingen ontvangen van transporten met doorvoer door België.
In 2016 heeft de IVC van 779 nieuwe kennisgevingen de behandeling gestart. De IVC heeft voor 688 daarvan in 2016 ook
de beslissing verstuurd. Voor de resterende kennisgevingen kon nog geen beslissing opgesteld worden omdat ofwel bijkomende informatie opgevraagd werd en nog niet verkregen en/of omdat er nog geen ontvangstbevestiging werd gegeven
door de autoriteit van bestemming.
Er werden in 2016 ook 39 beslissingen verstuurd van kennisgevingen ontvangen in 2015 wat het totaal aantal beslissingen
voor 2016 op 727 brengt, 281 ervan betroffen een beslissing voor een kennisgeving voor de overbrenging met doorvoer
door de haven (maritiem transport).
Het lager aantal te behandelen kennisgevingen is niet onverwacht omdat in 2015 een verwerker het statuut ‘vooraf
goedgekeurde inrichting’ heeft verkregen, waardoor de hernieuwing van een aanzienlijk deel van kennisgevingen met deze
verwerker in 2016 niet diende te gebeuren. De aangevraagde periode van deze kennisgevingen kan dan 3 jaar belopen in
plaats van 1 jaar.
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Wat betreft de transportmeldingen in 2016, werden er 39.175 voormeldingen, 32 978 nameldingen en 2.000 transportannulaties geregistreerd, wat het totaal registraties op 74.153 brengt.
Wat betreft de gevolgde trajecten in 2016 konden er 128 verschillende trajecten opgetekend worden, 56 daarvan verliepen
zowel door Vlaanderen als door Wallonië (30 V/W en 26 W/V), 52 enkel door Vlaanderen (waarvan 2 voor maritiem
transport - Antwerpen en Zeebrugge) en 20 uitsluitend door Wallonië (criterium: plaats van ingang/plaats van uitgang).
Overzicht van de trajecten meer dan 1.000 keer gebruikt :

Ingang België

Uitgang België

Aantal keer

ADINKERKE (E40/A18)

POSTEL (E34/A21)

17.621

ADINKERKE (E40/A18)

MEER (E19/A1)

3.220

ADINKERKE (E40/A18)

BOORSEM (E314/A2)

1.798

REKKEM (E17/A14)

POSTEL (E34/A21)

1.368

LAMAIN (E42)

ZANDVLIET (A12)

1.329

HENSIES (E19/A7)

EYNATTEN (E40/A3)

1.311

ADINKERKE (E40/A18)

ZANDVLIET (A12)

1.244

STERPENICH (E411/A4)

HENSIES (E19/A7)

1.132

De IVC is niet bevoegd voor de controle op de eigenlijke grensoverschrijdende overbrenging van afval door België. Deze
controle gebeurt door de gewestelijke milieu-inspecties. De IVC wordt wel betrokken indien er voor de terugzending van
afval van een illegale overbrenging een kennisgeving moet worden opgesteld.
Bijgevolg heeft de IVC in 2016, bovenop de behandeling van de reguliere kennisgevingen, ook 29 verkorte kennisgevingen
opgesteld en/of afgehandeld die nodig waren voor de regeling van terugzendingen.
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