
 

DEEL 1 - SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 4 NOVEMBER 2008 

 

 
1. Inleiding 
 
Op 4 november 2008 werd het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval ondertekend door de Ministers-presidenten en de Ministers van Leefmilieu van de 3 
Gewesten van het land. Het samenwerkingsakkoord werd door de 3 Gewestelijke Parlementen 
bekrachtigd, waardoor het kracht van decreet heeft gekregen. Het werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 29 december 2008 en is in werking getreden op 1 januari 2009.  
 
Het samenwerkingsakkoord heeft het gelijknamige document van 30 mei 1996, dat sinds 5 maart 
1997 van toepassing was vervangen. 
 
 
2. Het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 
 
2.1. Definitie ‘verpakkingsverantwoordelijke’ [artikel 2, 20°] 
 

a) elke persoon die producten heeft doen verpakken in België of ze zelf heeft verpakt met het 
oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan, 

b) in het geval de producten die in België op de markt zijn gebracht, niet in België werden 
verpakt, elke persoon die de verpakte producten heeft laten invoeren of die ze zelf heeft 
ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of verbruikt, 

c) voor wat betreft verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong van producten die niet vallen 
onder a) of b), elke persoon die de verpakte producten op het Belgisch grondgebied ontpakt 
of verbruikt en die daardoor verantwoordelijk wordt geacht voor het verpakkingsafval dat 
ontstaat, 

d) voor wat betreft serviceverpakkingen, in afwijking van het voorgaande, elke persoon die deze 
serviceverpakkingen in België produceert met het oog op het op de Belgische markt brengen 
ervan, alsook elke persoon, wanneer de serviceverpakkingen niet in België worden 
geproduceerd, die ze in België heeft ingevoerd met het oog op het op de Belgische markt 
brengen ervan, of elke persoon die de serviceverpakkingen invoert en ze zelf in België op de 
markt brengt, weze hij een kleinhandelaar of niet. 

 
2.2. De percentages van recyclage en nuttige toepassing [artikel 3, §2] 
 
De volgende globale percentages moeten gehaald worden: 
 
� voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong: 

• vanaf het kalenderjaar 2009: 
- recyclage: 80%; 
- nuttige toepassing, vermeerderd met “verbranding met terugwinning van energie 

in afvalverbrandingsinstallaties”: 90%. 
� voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong: 

• vanaf het kalenderjaar 2009: 
- recyclage: 75%; 
- nuttige toepassing, vermeerderd met “verbranding met terugwinning van energie 

in afvalverbrandingsinstallaties”: 80%. 

• vanaf het kalenderjaar 2010: 
- recyclage: 80%; 
- nuttige toepassing, vermeerderd met “verbranding met terugwinning van energie 

in afvalverbrandingsinstallaties”: 85%. 
 
Daarnaast moeten de volgende recyclagepercentages per materiaal gehaald worden: 

- 60% in gewicht voor glas; 
- 60% in gewicht voor papier/karton; 
- 60% in gewicht voor drankkartons; 



 

- 50% in gewicht voor metalen; 
 

- 30% in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld 
dat tot kunststoffen wordt gerecycleerd; 

- 15% in gewicht voor hout.  
 
 
2.3. Het algemeen preventieplan [artikelen 4, 5 en 18, §4] 
 
Twee categorieën van verpakkingsverantwoordelijken moeten het 3-jaarlijkse algemene preventieplan 
indienen:  

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

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

 
Preventiemaatregelen die bedrijven in het verleden hebben genomen, zullen hun waarde gedurende 
een tijd behouden en er zal kunnen rekening gehouden worden met beperkende factoren.  
 
Het preventieplan 2010-2013 moest worden ingediend vóór 30 juni 2010. In 2012 en 2013 zullen de 
bedrijven die een preventieplan hebben ingediend, uitgenodigd worden om dit preventieplan te 
evalueren. Het volgende preventieplan moet worden ingediend in 2013. 
 
2.4. De minimumdrempel voor de terugnameplicht [artikel 6] 
 
Verpakkingsverantwoordelijken die jaarlijks minder dan 300 kg verpakkingen op de Belgische markt 
brengen, zijn vrijgesteld van de terugnameplicht.   


