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De referentiekosten 2021 
 
De referentiekosten 2021 zijn de gemiddelde kosten van de toegewezen markten (en niet van de regelmatige offertes) voor de selectieve inzameling 
van glas, papier/karton en PMD, alsook voor de sortering van PMD, geïndexeerd naar het jaar 2021.  
 
Deze forfaitaire vergoeding vertegenwoordigt een gewogen 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. De weging wordt over 5 jaar toegepast. 
 
De IVC heeft de referentiekosten voor het jaar 2021 als volgt bepaald:

 
(1) Gewogen gemiddelde van de jaren 2016 (10%), 2017 (15%), 2018 (20%), 2019 (25%) en 2020 (30%), geactualiseerd naar het prijsniveau 2021.  

Voor de uitgebreide P+MD fractie zijn de gemiddelde kosten pas beschikbaar vanaf 2019; de berekening wordt gemaakt op basis van een gewogen gemiddelde van 
de kosten volgens de verdeelsleutel 45% (2019) en 55% (2020). 

 
De referentiekosten worden elk jaar door de IVC berekend om de vergoedingen te bepalen van de inzamelscenario´s die niet vermeld worden in artikel 6 van de erkenning van 
Fost Plus.  
In feite is hun gebruik zo goed als volledig beperkt tot de huis-aan-huis inzameling van glas.  
 
De referentiekosten werden niet door de IVC ontwikkeld om als prijsreferentie gebruikt te worden voor contractonderhandelingen  
 



 

 

Gemiddelde koste 2020 en dispersie (2019) 
 
Als bijkomende info, worden bij deze publicatie de gemiddelde kosten van vorig jaar en een dispersie ten opzichte van de prijs van de toegewezen 
offerte gevoegd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De dispersie is een inschatting van het gemiddelde verschil per stroom tussen enerzijds het gemiddelde van de prijzen van alle regelmatige offertes en 
anderzijds de prijs van de weerhouden offerte:

 
* Raming 2019 van het gemiddelde verschil tussen de prijzen van de regelmatige offertes en de prijs van de offertes die per stroom toegewezen 
worden 

 
De dispersie wordt berekend op basis van de prijzen in de gunningsverslagen voor de inzamelmarkten die bezorgd zijn aan de IVC door de territoriaal 
bevoegde rechtspersonen van publiekrecht voor de inzameling van huishoudelijk afval.  
 
Hoewel abnormaal lage prijzen gecontroleerd en geweigerd worden, heeft de IVC vastgesteld dat abnormaal hoge prijzen niet systematisch geweigerd 
worden, aangezien deze offertes hoe dan ook niet voor de gunning in aanmerking komen. 
 
De IVC heeft vastgesteld dat een markt toegekend wordt aan een operator die een specifieke marktkennis bezit. Het mag niet uitgesloten worden dat 
een operator die de markt niet kent, een hogere prijs zal opgeven om zich te beschermen tegen onzekerheden.  
 
De IVC berekent de dispersie minstens om de 5 jaar en maximum 2 keer per erkenning. 
 
 
 
 
 

 

DISPERSIE – DISPERSION*  Tota(a)l bollen/h-a-h  bulles/p-à-p containers  conteneurs 
(recyclageparken/recyparcs) 

GLAS  
VERRE Tota(a)l 12,2% 9,7% 17,1% 

PAPIER-KARTON  
PAPIER-CARTON Tota(a)l 21,5% 16,4% 29,7% 

PMD-OPHALING  
PMC - COLLECTE Tota(a)l 17,2% 14,9% 25,5% 

PMD SORTERING - PMC TRI 
excl o&t Tota(a)l 

6,1% 
  

PMD SORTERING - PMC TRI 
incl o&t Tota(a)l  

 

 



 

 

Glas huis-aan-huis inzameling en aanvullende scenario’s  

1. Glas huis-aan-huis inzameling  

Vandaag zijn er 5 intercommunales waarbij slechts voor een deel van de gemeenten het glas huis-aan-huis scenario van toepassing is. Voor 
deze 5 intercommunales varieert het percentage inwoners voor wie het huis-aan-huis scenario geldt van 8 tot 35%.  

Voor 5 andere projecten geldt het huis-aan-huis-scenario voor alle gemeenten binnen het grondgebied van de Intercommunale.  

- Indien het aantal inwoners met scenario Huis-aan-huis < 50% inwoners van de intercommunale: vergoeding van de Huis-aan-huis 
gemeenten op basis van de gemiddelde lokale kost van het basisscenario (glasbollen).  

- Indien het aantal inwoners met scenario Huis-aan-huis > 50% inwoners van de intercommunale: vergoeding van de Huis-aan-huis 
gemeenten aan referentiekost.  

 
2. Aanvullende scenario’s naast het basisscenario  

Dit punt heeft betrekking op de gemeentes en intercommunales die willen werken volgens het basisscenario en daar een bijkomend scenario 
aan willen toevoegen voor een of meerdere fracties. Meer specifiek gaat het om ondergrondse containers die het basisscenario aanvullen maar 
niet vervangen.  

Alle complementaire inzamelingen zouden het totale ophaalrendement van een gemeente of regio en de kwaliteit niet negatief mogen 
beïnvloeden. Indien dit toch het geval blijkt te zijn moet overleg mogelijk zijn, om het complementair scenario te evalueren. 

Complementair scenario voor Papier-Karton en PMD:  

De vaste kosten (EUR/inw) worden reeds vergoed in het basisscenario. Indien een gemeente of Intercommunale ervoor kiest om 
complementaire inzamelingen te organiseren, dan moet Fost Plus de ingezamelde tonnages vergoeden aan het variabel deel van de 
vergoeding die de intercommunale krijgt voor het basisscenario in EUR/ton (40 %). 

Complementair scenario voor Glas:  

Specifiek voor ondergrondse of bovengrondse glascontainers in gemeenten met een huis-aan-huis inzameling van glas, moet hetzelfde variabel 
deel van de referentiekost of gemiddelde lokale kost van het basisscenario worden toegepast als gebruikt voor de huis-aan-huis inzameling 
(dus afhankelijk van > of < 50% inwoners met het huis-aan-huis scenario). 


