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Woord van de voorzitster

De Interregionale Verpakkingscommissie waarborgt reeds jaren een geharmoniseerd beleid in de drie 

gewesten inzake verpakkingen en verpakkingsafval. Het belang van deze geharmoniseerde aanpak wordt 

door de Belgische bedrijfswereld meermaals benadrukt. Ook voor de terugnameplicht die geldt voor andere 

afvalstromen wijzen de bedrijven op het belang van één zelfde wetgeving binnen de drie gewesten. De 

Interregionale Verpakkingscommissie vergemakkelijkt deze samenwerking en ziet toe op een geharmoniseerd 

kader.  Vanuit deze invalshoek heeft de Interregionale Verpakkingscommissie het afgelopen jaar gewerkt rond 

de omzetting van de Verpakkingsrichtlijn 2004/12/EG. Ik hoop dat de belangrijkheid voor de Belgische bedrijven 

van één uniforme wetgeving inzake verpakkingen en verpakkingsafval fi naal zal doorwegen in de afhandeling 

van dit dossier. 

Ik houd er nogmaals aan de noodzaak van ‘preventie’ inzake afvalbeleid te benadrukken. Preventie behoudt 

voor de gewesten zijn plaats bovenaan de afvalhiërarchie. Dit zal zo verdedigd worden in de discussies 

aangaande de Europese Thematische Strategie Afval. Op Belgisch niveau zullen de preventieplannen die in 

2004 werden ingediend,  in 2006 een eerste maal worden geëvalueerd. In het voorstel inzake omzetting van 

de Europese Verpakkingsrichtlijn 2004/12/EG wensen de gewesten zich met het instrument ‘preventieplannen’ 

nog meer te richten naar de belangrijkste verpakkingsverantwoordelijken, zonder evenwel de impact op de 

afvalproductie te verliezen. Het zal het instrument ‘preventieplannen’ nog krachtiger maken, en zo een betere 

en nog meer gerichte opvolging mogelijk maken. 

Het is mijn hoop dat bedrijven op termijn bij het ontwikkelen van verpakkingen maximaal  zullen uitgaan van het 

preventieprincipe en verder blijven zoeken naar de meest milieuvriendelijke oplossing. Ik ben ervan overtuigd 

dat deze doelstellingen samengaan met het economische handelen en de duurzame ontwikkeling van onze 

maatschappij. 

Tenslotte wens ik de directie en de medewerkers van het Permanent Secretariaat, alsook de leden van het 

Beslissingsorgaan te bedanken voor het geleverde werk van het afgelopen jaar.

Griet Van Kelecom
Voorzitster
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Inleiding door de directeur

2005 was een cruciaal jaar voor de evaluatie van het VAL-I-PAC-systeem. Er werden geen fundamentele 

problemen omtrent de werking of controleerbaarheid van VAL-I-PAC vastgesteld en het bleek onnodig om de 

erkenning naar aanleiding van de evaluatie tussentijds aan te passen. 

Ook voor de omzetting van de Verpakkingsrichtlijn 2004/12/EG was het een zeer belangrijk jaar. Binnen de TASK 

FORCE, opgericht door de Gewesten, werd een gedeeltelijke overeenkomst bereikt over een nieuw ontwerp 

van samenwerkingsakkoord dat naast de omzetting van de Richtlijn een aantal technische verbeteringen 

moet aanbrengen. Er blijven nog enkele probleempunten over, die op politiek niveau moeten afgehandeld 

worden.

De IVC heeft in 2005 een aantal belangrijke studies gevoerd. Uit de studie betreffende de kostenverdeling 

inzake papier/karton kan worden afgeleid dat iets meer dan 33% van de totale kost voor de gemengde 

fractie papier/karton toe te schrijven is aan het gedeelte verpakkingen. De studieopdracht betreffende de 

referentiekosten had als voorwerp het opstellen van een berekeningsmodel voor de referentiekosten inzake 

de inzameling en sortering van verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Ten slotte was er nog de studie 

betreffende de effectiviteit van de recyclage, die in 2005 werd verdergezet. Uit deze studie blijkt dat het Belgisch 

verpakkingsafval dat in trading gaat in zeer ruime mate gerecycleerd wordt. 

Wat preventie betreft, was 2005 een overgangsjaar. De beoordeling van de preventieplannen 2004 door de 

IVC is afgehandeld en het is aan de bedrijven om nu in praktijk te zetten wat ze in hun preventieplannen 

beloofd hebben. De bedrijven moeten pas in maart 2006 voor de eerste keer rapporteren over de uitvoering 

van de preventieplannen 2004. De evaluatie 2005 werd immers met een jaar uitgesteld om samen te vallen 

met de evaluatie 2006.

Het Permanent Secretariaat volgt sinds 2000 de aangifte op van herbruikbare huishoudelijke verpakkingen door 

20 referentiebedrijven die lid zijn van FOST Plus. Sinds 2003 volgt de IVC ook de aangifte op van herbruikbare 

bedrijfsmatige verpakkingen door 32 referentiebedrijven die lid zijn van VAL-I-PAC. Algemeen kan gesteld 

worden dat het gebruik van herbruikbare verpakkingen toeneemt voor de bedrijfsmatige verpakkingen en 

afneemt voor de huishoudelijke.

Bij wijze van conclusie toch nog even dit: België behoort tot de Europese top wat het beheer van verpakkingen 

betreft. Dit blijkt nog maar eens uit de recyclagepercentages van FOST Plus en VAL-I-PAC, die respectievelijk 

82,41% en 78,1% bedragen.

Ir. Roger De Boeck,
Directeur
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1.   
De Interregionale 
Verpakkingscommissie (IVC)
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Samenstelling

De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) is samengesteld uit een 

Beslissingsorgaan waarvan de leden door de gewestregeringen 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 de eerste maanden van 2005 werd het voorzitterschap 

waargenomen door de heer Guy Haemels van het Vlaams gewest en nadien 

door mevrouw Griet Van Kelecom van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Als directeur van de IVC organiseert de heer  Roger De Boeck de werking van 

het Permanent Secretariaat bij de voorbereiding van de beleidsbeslissingen 

en bij het toezicht op de uitvoering van het samenwerkingsakkoord en de 

erkenningen.

De samenstelling van het Beslissingsorgaan was als volgt:

Vlaams gewest:

gewone leden plaatsvervangers 

Guy HAEMELS Geert DE ROOVER

Hugo GEERTS  Anne VANDEPUTTE

Danny WILLE Peter LONCKE

Brussels Hoofdstedelijk gewest:

gewone leden plaatsvervangers 

Marie-Christine LAHAYE/ Eric MONAMI* Barbara DEWULF  

Griet VAN KELECOM    Valérie VERBRUGGE

Vincent JUMEAU Christophe MADAM/ Olivier BOSTEELS*

* In de loop van het jaar werd mevrouw Marie-Christine LAHAYE vervangen door de heer Eric 
MONAMI en de heer Christophe MADAM werd vervangen door de heer Olivier BOSTEELS.

Waals gewest:

gewone leden plaatsvervangers 

Pascal VANDERWEGEN /Anne DUMONT Cédric SLEGERS/Pierre COLLIGNON**

Martine GILLET  Jean-Yves MERCIER

Christine GOISET Olivier PICRON

** Op 22 december 2005 werd de heer Pascal VANDERWEGEN  vervangen door me vrouw Anne 
DUMONT en de heer Cédric SLEGERS door de heer  Pierre COLLIGNON.
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De IVC begroting 2005 

De IVC begroting van het werkingsjaar 2005 was als volgt:

Begrote bedragen 

(in EUR)

Huisvestingskosten 123.000

Kantoorkosten 167.500

Reiskosten en representatiekosten 19.000

Exploitatiekosten wagenpark 36.000

Overige algemene werkingskosten 38.500

Huur gebouwen 270.000

Specifi eke aankopen - werking 50.000

Studies en onderzoeken 320.000

Sensibilisering en informatievoorziening 85.000

Belastingen 1.000

Investeringen 45.500

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN 1.155.500

Met uitzondering van de bijkomende personeelskosten voor het Waals gewest, 

die buiten de gemeenschappelijke werkingskosten liggen, is het voor 2005 

begrote bedrag met 7,6 % gestegen ten opzichte van 2004. Deze stijging is 

uitsluitend het gevolg van de verhoging van het budget 2005 voor de studies. 

Zonder deze verhoging zou het totaal begrote bedrag voor 2005 met 6,1 % 

gedaald zijn ten opzichte van 2004.

I V C  a c t i v i t e i t e n v e r s l a g  2 0 0 5



7

De inkomsten van de IVC worden door de gewesten ter beschikking gesteld 

volgens de verdeelsleutel bepaald in het samenwerkingsakkoord, waarbij 

de gewesten respectievelijk volgende percentages van het vereiste bedrag 

betalen:

• 60,9 % door het Vlaams gewest;

• 31,5 % door het Waals gewest;

• 7,6 % door het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Om een equivalent personeelsaantal tussen de gewesten te bereiken, heeft 

het Waals gewest een bijkomend bedrag betaald aan de IVC. 

Voor het werkingsjaar 2005 werden volgende bedragen door de gewesten 

ter beschikking gesteld:

Gemeenschappelijk 
bedrag

Afzonderlijk
bedrag

Overdracht uit het OVAM-fonds 703.700

Overdracht uit het Offi ce wallon des déchets 363.982 395.000

Overdracht uit het BIM-fonds 87.818

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN 1.155.500 395.500
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2.   
Herziening van het 
samenwerkingsakkoord
Op 11 februari 2004 werd de Richtlijn 94/62/EG gewijzigd door de Richtlijn 2004/12/EG. De 
belangrijkste wijzigingen waren de verduidelijking van de defi nitie van ‘verpakking’ en de 
invoering van nieuwe communautaire doelstellingen inzake recyclage en nuttige toepassing. 
De nieuwe communautaire doelstellingen zijn ook uitgedrukt in functie van de materialen.

De doelstellingen van de Richtlijn 2004/12/EG zijn de volgende:

Globale doelstelling voor recyclage: minstens 55 % en ten hoogste 80 %

Globale doelstelling voor (totale) nuttige toepassing: minstens 60 %

Minimumdoelstellingen per materiaal:

• 60 % in gewicht voor glas;

•  60 % in gewicht voor papier/karton (en voor de drankkartons,  die bij het papier/karton 

moeten worden geteld);

• 50 % in gewicht voor metalen;

•  22,5 % in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot 

kunststoffen wordt gerecycleerd;

• 15 % in gewicht voor hout.

De Gewesten (het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hebben ervoor 

geopteerd om de implementatie van de Richtlijn 2004/12/EG in het kader van de IVC af te 

handelen. Binnen de IVC werd een TASK FORCE opgericht, die zich tot doel heeft gesteld 

om de verschillende belangen van de Gewesten te verzoenen.

Binnen deze TASK FORCE werd een voorlopige overeenkomst bereikt over een nieuw 

ontwerp van samenwerkingakkoord dat zorgt voor de omzetting van de Richtlijn 

2004/12/EG en dat een aantal technische verbeteringen aanbrengt aan het huidige 

samenwerkingsakkoord. Eén van de belangrijkste aandachtspunten was de noodzaak tot 

administratieve vereenvoudiging. De voorlopige overeenkomst over het nieuwe ontwerp is 

evenwel onvolkomen; er werd nog geen akkoord bereikt over de mate waarin de bedrijven 

fi nancieel verantwoordelijk zijn voor het verpakkingsafval dat zij op de markt brengen. Dit 

probleem dient in 2006 te worden opgelost.

De Richtlijn 2004/12/EG diende te worden omgezet in Belgisch recht tegen 18 augustus 

2005. Deze deadline kon niet gehaald worden bij gebrek aan een akkoord over de globale 

fi nanciële verantwoordelijkheid van de bedrijven. Als gevolg hiervan werd België door 

de Europese Commissie in gebreke gesteld voor laattijdige omzetting van de Europese 

regelgeving. De Gewesten hebben aan de Europese Commissie de redenen voor de 

vertraging laten weten. Het feit dat België in de praktijk reeds alle doelstellingen van de 

nieuwe Europese richtlijn haalt, is van zeer groot belang. De IVC zal in 2006 alle nodige 

initiatieven nemen om tot een compromis te komen tussen de standpunten van de 3 

Gewesten betreffende de herziening van het samenwerkingsakkoord.

1 Dit omvat zowel recyclage als nuttige toepassing door verbranding met terugwinning van energie.
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1. Pilootprojecten

De pilootprojecten werden door de IVC begin 2002 in het leven geroepen 

om vernieuwende inzamelscenario’s voor huishoudelijk verpakkingsafval in 

de praktijk te testen. Indien een testscenario positieve resultaten oplevert, kan 

het deel gaan uitmaken van de standaardscenario’s.  

In overleg met FOST Plus en de intercommunales1 ontwikkelde de IVC een 

voorbeeldmethodologie voor de evaluatie van de pilootprojecten die in 

twee stappen verloopt. Eerst wordt nagegaan of het geteste inzamelscenario 

voldoet aan de gestelde minimumvoorwaarden inzake rendement en kostprijs. 

In een volgende stap worden ook de recyclagegraad van het ingezameld 

verpakkingsafval, de respons van de bevolking en de eventuele discriminatie 

van materialen bekeken.  

Verschillende pilootprojecten kwamen in 2005 aan het einde van hun looptijd 

en werden door de partners (FOST Plus en de betrokken intercommunale/

gemeente) geëvalueerd in overleg met de bevoegde gewestelijke 

administraties en de IVC.  

•  In de gemeente Dilbeek (intercommunale Haviland) werd een pilootproject 

getest dat gekenmerkt werd door een maandelijkse huis-aan-huisinzameling 

van PMD (in plaats van 2 keer per maand) en een verhoogde verkoopprijs 

van de PMD-zakken van 0,35 euro per zak. Het pilootproject werd voorlopig 

positief beoordeeld voor wat de maandelijkse inzameling betreft en is op 

dit vlak verlengd met (maximaal) twee jaar. Het project werd evenwel 

negatief beoordeeld voor wat de prijs van de PMD-zak betreft, wegens het 

ontbreken van aantoonbare preventie-effecten. Het ontbreken van een 

preventie-effect kwam als een verrassing voor alle partijen.

3.   
FOST Plus 

1 In het Vlaams gewest werd de term ‘intercommunale’ vervangen door ‘intergemeentelijk samenwerkingsverband’; in het Waalse en 
Brussels-Hoofdstedelijke gewest is de term ‘intercommunale’ nog steeds in gebruik. Om praktische redenen wordt in dit activiteitenverslag 
systematisch gesproken over ‘intercommunales’.  
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•  In de intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid werd in 5 gemeenten 

getest of PMD niet enkel op de containerparken kon worden ingezameld, 

dit wil zeggen zonder een huis-aan-huisinzameling. Het pilootproject werd 

voorlopig positief beoordeeld voor drie gemeenten en is verlengd met 

(maximaal) twee jaar. Voor twee gemeenten werd het project negatief 

beoordeeld.

•  Nog in de intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid werd voor de stad 

Mortsel een project getest dat werd gekenmerkt door een verhoogde 

verkoopprijs van de PMD-zakken van 0,372 euro per zak. Zoals in Dilbeek 

kon ook hier, in tegenstelling tot de verwachtingen, geen preventie-effect 

worden vastgesteld. Het pilootproject moest dan ook negatief beoordeeld 

worden.

•  In de intercommunale Intercompost werd in de stad Hasselt een 

maandelijkse huis-aan-huisinzameling van gemengde verpakkingsplastics 

en een inzameling van metalen verpakkingen en drankkartons beperkt tot 

de containerparken getest. Dit pilootproject werd negatief beoordeeld 

wegens de te hoge kosten van inzameling en verwerking en wegens een 

onduidelijkheid omtrent de effectieve recyclage.  

Voor enkele afl opende pilootprojecten diende de IVC om specifi eke redenen 

geen beslissing te nemen.

•  In de intercommunale ICDI, waar een maandelijkse huis-aan-huisinzameling 

van PMD werd getest, wordt op vraag van alle betrokken partijen vanaf 

2006 overgegaan tot het standaardscenario van FOST Plus.

•  In de gemeente Londerzeel (intercommunale Haviland) werd een 

pilootproject getest met als voorwerp de inzameling van een ruime PMD-

fractie (d.w.z. PMD samen met andere plastics). Wegens te hoge kosten van 

de inzameling en verwerking werd dit project door de partners voortijdig 

stopgezet.

•  In de intercommunale Intersud werden minicontainerparken voor glas, 

papier-karton en PMD opgezet. Dit als pilootproject opgezet scenario werd 

ondertussen door de laatste erkenning van FOST Plus opgenomen onder 

de basisscenario’s als ‘ruimten voor vrijwillig brengen’.
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Andere pilootprojecten zijn nog niet afgelopen.

•  In de intercommunale Regionale Milieuzorg wordt PMD enkel op de 

containerparken ingezameld en omvat de P-fractie alle huishoudelijke 

verpakkingsplastics. Dit pilootproject zal eind 2008 afl open.

•  In de intercommunales IVBO, IVOO, IVVO en in de gemeente Knokke-

Heist is een gezamenlijk pilootproject voor de kustgemeenten lopende. De 

doelstelling van dit pilootproject is om bijkomende inzamelfaciliteiten voor 

toeristen uit te testen. Dit pilootproject zal in het voorjaar van 2007 afl open.

De evaluatie van de pilootprojecten was een onverholen succes. Hoewel 

sommige minder positieve resultaten onverwacht waren, zijn er ook zeer nut -

tige conclusies getrokken die waarschijnlijk op korte termijn een uitbreiding van 

de standaardscenario’s van FOST Plus zullen verantwoorden. De inspanningen 

die door de betrokken gemeenten en intercommunales werden geleverd, 

moeten worden toegejuicht.

2. Uitvoering erkenning

Papier/karton 

 Voor de gemengde stroom papier-karton vermeldt het modelcontract 

tussen FOST Plus en de intercommunales twee voorlopige verdeelsleutels. 

Voor de inzameling gaat het om een 30/70-sleutel, wat betekent dat FOST 

Plus de intercommunales en gemeenten 30 % van de inzamelkosten voor 

de fractie papier-karton vergoedt. Voor de verwerving wordt een sleutel van 

25/75 gehanteerd. De erkenning schrijft voor dat gezamenlijk studiewerk in 

de schoot van een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van 

het erkend organisme, de intercommunales en de IVC, moest toelaten de 

defi nitieve verdeelsleutels te bepalen.

Deze werkgroep heeft in 2005 meerdere keren vergaderd en heeft 

haar werkzaamheden geconcludeerd met de vaststelling dat er geen 
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overeenstemming van de standpunten over de gehele lijn kon worden 

bereikt. Op basis van bestaande studies van FOST Plus en de IVC over de 

gewichtsallocatie, die elkaar bevestigen, kwamen alle partijen overeen om 

de sleutel van 25/75 voor de verwerving te aanvaarden.  

Inzake de kostenallocatie had FOST Plus een analyse laten uitvoeren, op basis 

waarvan het erkend organisme argumenteerde dat het aandeel van de 

verpakkingen maximaal 25 % beloopt, rekening houdend met andere door 

FOST Plus gedragen lasten. Bij deze uitkomst konden de intercommunales 

zich niet aansluiten, omdat die aanzienlijk varieert naargelang de gekozen 

premissen. FOST Plus was van mening dat de resultaten van zijn analyse 

zouden moeten aanvaard worden, aangezien de methodologie niet 

werd tegengesproken door ander studiemateriaal. De IVC moest echter 

vaststellen dat de studie van FOST Plus, hoewel ontegensprekelijk waardevol, 

niet voldoet aan de voorwaarden van de erkenning van FOST Plus om te 

kunnen overgaan tot een tussentijdse wijziging van de erkenning van FOST 

Plus. De bepalingen van de erkenning blijven dus onverkort van toepassing, 

hetgeen wil zeggen dat FOST Plus 30 % van de kosten van de gemengde 

papier/karton-inzameling dient te vergoeden. 

De IVC heeft in 2005 moeten vaststellen dat FOST Plus en de intercommunales 

niet in staat waren om tot een gemeenschappelijke studie te komen, die in 

toepassing van de erkenning zou kunnen leiden tot een tussentijdse wijziging 

van deze erkenning. De IVC heeft daarom zelf het initiatief genomen om een 

objectieve analyse van de kostenallocatie uit te voeren. De resultaten van 

deze studie kunnen in principe evenmin als de studie van FOST Plus leiden tot 

een eenzijdige wijziging van de erkenning door de IVC.

Nochtans rekent de IVC erop dat haar studie de objectieve grondslag zal 

leveren voor een grondig debat omtrent de fi nanciële verantwoordelijkheden 

van FOST Plus en van de intercommunales voor de gemengde stroom papier/

karton.  
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Studie betreffende de kostenverdeling inzake papier/karton

In 2005 heeft de IVC een studieopdracht omtrent de papier/karton-fractie 

toegewezen aan het studiebureau OWS (Organic Waste Studies), met als 

onderaannemer KPMG.

De opdracht had als voorwerp het uitvoeren van een analyse van de papier/

karton-inzameling en van de bepalende factoren op het vlak van de kostprijs. 

De studie moest concreet onderzoeken welk gedeelte van de totale kost voor 

de gemengde fractie papier/karton (verpakkingen en niet-verpakkingen) 

toe te schrijven was aan het gedeelte niet-verpakkingen (papier) en aan het 

gedeelte verpakkingen (karton). Concreet was het de bedoeling te weten te 

komen of het gewicht van papier of karton, dan wel het volume van deze 2 

subfracties bepalend waren voor de globale kost van de inzameling. De studie 

moest leiden tot een objectieve verdeelsleutel voor de gemengde fractie.

Uit de studie van de IVC kan worden afgeleid dat iets meer dan 33 % van de 

totale kost voor de gemengde fractie papier/karton (verpakkingen en niet-

verpakkingen) toe te schrijven is aan het gedeelte verpakkingen (karton).

De IVC zal met de resultaten van haar studie rekening houden bij de redactie 

van de volgende erkenning van FOST Plus, tenzij er uiteraard een consensus zou 

ontstaan onder de verschillende stakeholders om de resultaten van de IVC-

studie onmiddellijk in de praktijk om te zetten.

Referentiekosten

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 
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hiervoor op de cijfers die FOST Plus jaarlijks aan de IVC voorlegt en die zij te 

controleren heeft. 

Bij het bepalen van de referentiekosten stelt de IVC zich tot doel:

• een stabiele evolutie van de referentiekosten te bekomen,

• rekening te houden met eventueel zeer lage bevolkingsdichtheden,

• zo redelijk en eerlijk mogelijke referentiekosten te bekomen en

•  de referentiekosten zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit      

van de markt.

 

De referentiekosten 2005 werden begin juni 2005 door de IVC defi nitief 

vastgelegd als volgt:

100 % vast

€/inwoner

100 % 

variabel

€/T

Bollen/h-a-h

100 % vast

€/inwoner

100 % 

variabel

€/T

Containerparken

100 % vast

€/inwoner

100 % 

variabel

€/T

GLAS TOTAAL 1,5024 49,74 1,3368 51,64 0,1656 40,20

> 200* 1,4188 47,16 1,2620 49,08 0,1567 36,56

  < 200** 2,4147 72,67 2,1479 78,15 0,2668 58,21

Papier-karton TOTAAL 2,9154 47,50 2,4367 52,29 0,4787 34,17

> 200* 2,9416 46,03 2,4587 50,82 0,4829 31,14

< 200** 2,5877 66,97 2,1629 85,04 0,4248 52,11

PMD ophaling TOTAAL 2,7103 184,47 2,4996 193,36 0,2107 129,54

> 200* 2,7026 182,95 2,4930 191,04 0,2096 122,90

< 200** 2,8826 205,04 2,6591 241,07 0,2235 155,08

PMD sortering 2,8467 194,89

* projecten met meer dan 200 inwoners per km2

** projecten met minder dan 200 inwoners per km2

Omdat de referentiekosten 2005 door FOST Plus betwist werden, heeft de 

IVC de beslissing genomen om de methodiek voor het bepalen van de 

referentiekosten op objectieve wijze te laten toetsen. De IVC heeft hiervoor 

een externe studie gelanceerd.
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Studie betreffende de referentiekosten

In 2005 heeft de IVC een studieopdracht betreffende de referentiekosten 

toegewezen aan het studiebureau ABC (Agro-Business-Consultancy). Dit 

studiebureau is verbonden met de Rijksuniversiteit Gent.

De opdracht had als voorwerp het opstellen van een berekeningsmodel voor 

de referentiekosten inzake de inzameling en sortering van verpakkingsafval van 

huishoudelijke oorsprong, na overleg met de betrokken actoren.

ABC moest eerst de standpunten van de diverse betrokken partijen (FOST Plus, 

intercommunales, IVC) verzamelen en vervolgens voorstellen formuleren voor 

het bepalen van de referentiekosten in het kader van de huidige erkenning 

van FOST Plus (vanaf de referentiekost 2006) en voor het bepalen van de 

referentiekosten in het kader van de volgende erkenning van FOST Plus.

De IVC zal met de resultaten van haar studie rekening houden bij de redactie 

van de volgende erkenning van FOST Plus. 

Z-factor  

In de erkenning van FOST Plus van 18 december 2003 werd de zogenaamde 

‘z-factor’ geïntroduceerd. Deze factor speelt een rol in het debat omtrent de 

vergoeding van het PMD-residu door FOST Plus.

In het verleden werd er voor de PMD-sortering van uitgegaan dat een 

procesverlies van 5 % in het sorteercentrum aanvaardbaar was. Dit wil 

zeggen dat een sorteercentrum maximum 5 % van het ‘goede PMD’ [PMD 

= plastic fl essen en fl acons, metalen verpakkingen en drankkartons] door 

omstandigheden mag ‘verliezen’ en dus in het residu laten terechtkomen. In 

de vorige erkenning van FOST Plus werd concreet ingeschreven dat FOST Plus 
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de verwerking van het PMD-residu moest betalen tot maximum 20 %, waarbij 

uitgegaan werd van een ‘echt’ residu (zaken die niet in de PMD-zak mogen) 

van 15 % en de 5 % aanvaardbaar procesverlies.

Door het op de markt komen van plastic verpakkingen die wel onder 

de noemer ‘fl essen en fl acons’ moeten gebracht worden, maar die niet 

uitgesorteerd worden in één van de recycleerbare fracties (doorschijnende 

PET, groene PET, blauwe PET, HDPE-fl acons), ontstaat een probleem; het gaat 

dan bijvoorbeeld om rode, grijze of bruine PET-fl essen of om PP-fl essen en 

fl acons. Verpakkingen worden door de bevolking volkomen terecht in de 

PMD-zak gestopt, maar worden uiteindelijk niet gerecycleerd. Dit is voor een 

deel gerechtvaardigd vanuit de noodzaak om de sorteerboodschap voor 

de bevolking zo eenvoudig mogelijk te houden. Op deze manier ontstaat 

natuurlijk wel een discrepantie tussen de sorteerboodschap aan het publiek 

en de sorteerinstructies in de sorteercentra.

De intercommunales zouden principieel door FOST Plus moeten vergoed 

worden voor het gedeelte van de fractie PMD dat niet mag worden 

uitgesorteerd in één van de door FOST Plus aanvaarde fracties.  

In 2005 werd lang gediscussieerd tussen FOST Plus en de IVC over de toepassing 

van de z-factor. Uiteindelijk werd overeengekomen om gezamenlijk de 

samenstelling van de PMD-fractie te onderzoeken en dan voornamelijk van 

de subfractie ‘plastic fl essen en fl acons’. De bedoeling is om eerst de omvang 

van het probleem vast te stellen, zodat in een latere fase een gemotiveerde 

beslissing kan worden genomen.

Artikel 8 – bijkomende tonnages

Artikel 8 van de erkenning van FOST Plus voorziet in een vergoeding voor 

bijkomende inzamelingen van huishoudelijk verpakkingsafval. Deze 

vergoeding bedraagt 50 % van de globale referentiekost. Voor het jaar 

I V C  a c t i v i t e i t e n v e r s l a g  2 0 0 5



19

2004 werden door een dertigtal intercommunales aanvragen bij het erkend 

organisme geïntroduceerd, die eveneens door de IVC werden geëvalueerd. 

In totaal werd 5,75 kTon bijkomend afval van huishoudelijke verpakkingen 

aanvaard in de recyclageresultaten van FOST Plus. Het betrof voornamelijk 

EPS, gemengde plastics, folies, bloempotten en metalen KGA-verpakkingen.

3. Ingegraven glasbollen

De erkenning van FOST Plus voorziet in een tussenkomst van het erkend 

organisme in de investeringskosten van ingegraven glasbollen, indien de 

installatie ervan verantwoord is om redenen van stedenbouwkundige, 

toeristische of maatschappelijke aard. De IVC stelde begin 2005 een 

document op waarin de criteria voor het toekennen van de premie en de 

aanvraagprocedure verduidelijkt worden. 

In 2005 dienden de intercommunales Intercompost, Ipalle en IVIO een 

aanvraag in bij FOST Plus.  Enkel aan de aanvraag van Ipalle werd een gunstig 

gevolg gegeven.

4. Opvolgingscommissie

De opvolgingscommissie FOST Plus is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van het erkend organisme en leden van het permanent secretariaat. Zij 

verzekert de formele opvolging van de beslissingen van de IVC en van de 

lopende dossiers en acties. In 2005 kwam de opvolgingscommissie door 

omstandigheden slechts vijf keer samen.  
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1. Evaluatie

Zoals voorzien was in artikel 22 van de erkenning van VAL-I-PAC, werd 

overgegaan tot de evaluatie van het VAL-I-PAC-systeem. Deze evaluatie 

was een zeer grondige, tussentijdse doorlichting van het huidige VAL-I-PAC-

systeem.  Ze startte in 2004 en werd op 1 september 2005 defi nitief afgerond.

Er werd gewerkt met fi ches die ieder één van de vooraf vastgelegde thema’s 

belichtten.  De volgende relevante thema’s waren reeds in 2004 uit een 

exhaustieve lijst geselecteerd en werden in 2005 met alle partijen uitvoerig 

besproken:

• De reservetonnages en -operatoren;

• De effectieve recyclage;

• De autocontrole;

• De retroactieve aansluiting;

• De problematiek ‘papier/karton’;

• De fi nanciële balans;

• Het bouwproject;

• Inzameling via containerparken versus commerciële inzamelingen;

• Het communicatieplan en de penetratiegraad bij KMO’s. 

4.   
VAL-I-PAC
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Verschillende van deze thema-fi ches hangen samen met de tradingstudie 

die in 2004 werd gelanceerd.

Studie betreffende de effectiviteit van de recyclage (trading)

In 2005 heeft de IVC haar studie betreffende de effectiviteit van de recyclage 

verder gezet. Met deze studie wil de IVC duidelijkheid hebben over de 

effectieve recyclage van het verpakkingsafval dat voor verwerking naar het 

buitenland gaat. Plastics bijvoorbeeld gaan niet zelden op de boot naar het 

verre Oosten.

In 2004 was een eerste deel van deze studie toegewezen aan Ernst&Young 

Entrepreneurs. Dit deel werd opgeleverd halverwege het jaar. Deel 1 had tot 

doel om een selectie van Europese en niet-Europese bedrijven te maken die 

actief zijn in de sector van de afvalvermarkting of trading. De geselecteerde 

bedrijven moesten dan in deel 2 van de studie bezocht worden; hiervoor moest 

tevens een controlemethodologie worden opgemaakt. 

Met de oplevering van het deel 1 van de studie kon het tweede deel van 

start gaan. Dit deel werd toegewezen aan het studiebureau Belconsulting. 

De opdracht had als voorwerp de nodige vaststellingen te doen in België, in 

andere landen van de EU (voornamelijk Nederland) en in het verre Oosten 

(China, Hong Kong, India en Indonesië).

Het deel 2 van de studie werd een succes dankzij de ruime medewerking vanuit 

het bedrijfsleven: operatoren, recuperanten, traders en erkende organismen.

De resultaten van de studie zijn bijzonder bemoedigend. Het Belgisch 

verpakkingsafval dat in trading gaat, wordt in zeer ruime mate gerecycleerd. 

Toch blijven de gebrekkige transparantie van de afvalstromen en de zeer 

variabele kwaliteit van de recyclageprocessen (van heel primitief tot ‘state of 

the art’) een probleem dat verder moet worden opgevolgd.
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Door breed en intensief overleg tussen de IVC en VAL-I-PAC werd in een 

open sfeer en in een goede verstandhouding duidelijkheid bereikt over 

tal van problematische punten.  In mei 2005 gaf VAL-I-PAC op uitnodiging 

van het Beslissingsorgaan mondeling toelichting bij zijn opmerkingen op 

een reeks tussentijdse fi ches.  Andere betrokken stakeholders waren: FEBEM, 

de Confederatie Bouw, het Gemeenschappelijk Platform Verpakkingen 

en Verpakkingsafval, UNIZO, UCM, FOST Plus en de intercommunales.  De 

procedure voorzag dat al deze stakeholders konden gehoord worden in een 

bijzondere zitting, maar in de praktijk volstond de schriftelijke consultatie.

Hoewel in de erkenningsvoorwaarden uitdrukkelijk de mogelijkheid was 

voorzien om de erkenning naar aanleiding van de evaluatie tussentijds op 

bepaalde punten aan te passen, bleek dit onnodig.  Er werden immers geen 

fundamentele problemen omtrent de werking of de controleerbaarheid van 

het VAL-I-PAC-systeem vastgesteld.

Het belang en de waarde van de evaluatie ligt niet zozeer in het feit dat ze 

werd uitgevoerd zoals voorzien in de erkenning, maar veeleer in het feit dat 

ze de aanleiding vormt voor overleg over tal van aspecten van de werking 

van VAL-I-PAC.  Dit overleg zal de kwaliteit van het aanvraagdossier voor de 

nieuwe erkenning verbeteren en eventuele misverstanden en vragen helpen 

vermijden.  Alle betrokkenen die meewerkten aan het welslagen van de 

evaluatie van de huidige erkenning zullen daarvan ongetwijfeld in 2006 de 

vruchten plukken bij het proces dat moet leiden tot een nieuwe erkenning 

van VAL-I-PAC vanaf 1 januari 2007.

Aandachtspunten voor volgende erkenning zijn onder meer:

•  De monitoring en fi nanciering van verpakkingen die moeten aangegeven 

worden bij VAL-I-PAC maar waarvan het verpakkingsafval ingezameld wordt 

door de intercommunales via het huishoudelijk circuit of via commerciële 

inzamelingen bij handelaars. 

•  De praktische invulling van de autocontrole van de neerwaartse 

verwerkingsketen die verder gaat dan de eerste schakel van deze keten.
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2. VAL-I-PAC – KMO-PLAN

 In het kader van het globale KMO-plan voor de periode 2003-2006, brengt VAL-

I-PAC elk jaar acties tot stand die de selectieve inzameling van bedrijfsmatig 

verpakkingsafval bij de KMO’s moeten bevorderen en aanmoedigen.

Over het algemeen heeft het erkende organisme dit jaar zijn acties die 

de jaren voordien gestart waren, verlengd, namelijk het project over de 

inzameling van plastic folie op de bouwwerven, de samenwerking met de 

containerparken voor KMO’s, de inzameling van EPS, de samenwerking met 

industrieparken, zonder daarbij de communicatieacties te vergeten.

De belangrijkste acties dit jaar blijven de communicatie en de ontwikkeling 

van het project “inzamelproject van plastic folie op de bouwwerven“ :

•  Voor wat de communicatie betreft, heeft een enquête bestemd voor de 

ontpakkers duidelijk gemaakt dat de inspanningen inzake communicatie 

aangaande het KMO-plan een belangrijke impact hebben op de 

ontpakkers en dat deze inspanningen moeten worden volgehouden.

•  Voor wat het bouwproject betreft, kent het inzamelproject van plastic 

folie nog steeds een toenemend succes en heeft het op dit ogenblik het 

stadium van pilootproject achter zich gelaten. Door het registratiesysteem 

zijn de foliezakken traceerbaar, wat de kwaliteit ten goede komt. In 2005 

werd het project voorzien van een herkenbaar logo en gepromoot als het 

“Clean site system”. Met de uitbreiding van het project naar de provincie 

Antwerpen in oktober 2005, en de uitbreiding naar de provincie Namen in 

januari 2006, kan men inderdaad een positieve instelling aannemen over 

de evolutie van dit project.

Het KMO-plan voorziet in een samenwerking met die intercommunales die hun 

containerpark openstellen voor KMO’s. Begin 2003 werd hiervoor een contract 

ondertekend tussen VAL-I-PAC en 2 intercommunales : IDELUX (inzameling 

LAAT PLASTIC
VERPAKKINGEN
NIET ZWERVEN

OP DE WERVEN
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van plastic folie, EPS en verpakkingsafval uit hout) en IMOG (inzameling van 

plastic folie, EPS, verpakkingen van karton en bedrijfsmatige verpakkingen in 

hout). Het feit dat op dit ogenblik niet meer intercommunales deelnemen, 

houdt onder andere verband met de registratie van de ontpakker en de 

aanvoer van verpakkingsafval.

Vanaf het jaar 2003 kon de deelnemende ontpakker een certifi caat 

ontvangen dat recht geeft op een VAL-I-PAC forfait. Het responspercentage 

ligt, vooral bij ontpakkers die voor het eerst met het systeem in aanraking 

komen, nog relatief laag.

3. Kostenstudie — Periode Augustus 2004 - Augustus 2005

Sinds de kostenanalyse van 2001 op basis van de gegevens die afkomstig zijn 

van de operatoren en de ontpakkers, heeft VAL-I-PAC jaarlijks een rapport 

opgesteld over de actualisering van de kosten voor de ontpakkers. Dit 

rapport beslaat de periode tussen augustus 2004 en augustus 2005. Naast 

de parameters die elk jaar constant blijven (dichtheid van de containers, 

gemiddelde afstanden, hoeveelheden per container, …), worden elk jaar 

vier parameters geactualiseerd om de terugbetaling van de kosten van de 

ontpakkers te bepalen : 

• Het volume van de bedrijfsmatige verpakkingen per fractie;

• De kosten voor de huur van containers;

• De transportkosten;

•  De verhouding kosten/opbrengsten die voortvloeit uit de verkoop van 

materialen voor elke  fractie. 
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Globale resultaten – Evolutie in de tijd

Wat de globale kosten en opbrengsten voor het geheel van de ontpakkers 

betreft, merken we op dat, ondanks een negatieve prijs wat de verkoop van 

het geheel aan materialen betreft (met uitzondering van gemengd afval), 

alleen hout en metaal een opbrengst voor de ontpakker vertegenwoordigen 

wanneer we hier de kost van het transport aan toevoegen. Het plastic 

vertegenwoordigt nog altijd een kost voor de ontpakker, ondanks de sterke 

stijging van de prijs van dit materiaal. 

Evolutie van de kosten voor de ontpakkers opbrengst (-) of kost (+)

• Studie 2002

• Studie 2003

• Studie 2004

• Studie 2005
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karton plastic hout metaal
gemengd

afval
andere

• Studie 2002 3273 1581 -1210 21 4539 52

• Studie 2003 4979 1852 -1946 -197 6213 128

• Studie 2004 4936 2168 -1234 -346 6271 77

• Studie 2005 6889 470 -801 -360 5454 90
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Als we de evolutie van de resultaten in de tijd bekijken, stelt VAL-I-PAC voor 

de ontpakkers een sterke stijging van de globale kost voor papier/karton vast 

voor het jaar 2005 in vergelijking met de andere jaren. Deze variatie is te 

wijten aan een daling van de opbrengsten uit met de verkoop van papier/

karton, gecombineerd met een grote stijging van de aangegeven tonnages. 

De plotse daling van de kosten voor de ontpakkers voor het plastic is het 

gevolg van een stijging van de verkoopprijs van het plastic. Wat het hout 

betreft, blijft de globale opbrengst voor de ontpakker dalen sinds 2003. Let 

ook op het belang van de kost van gemengd afval, die elk jaar ongeveer de 

helft van de globale kosten vertegenwoordigt.

Over het algemeen zien w, zoals de tabel hieronder toont, ook een lichte 

stijging van de aangegeven tonnages in de tijd met een zekere stabiliteit van 

de kost per ton.

aangegeven 

tonnages 

(ton)

totale kost 

(duizend euro)

totale kost/ton(€/ton)

(transportkosten 

inbegrepen)

Studie 2002 438,807 8,256 18,8

Studie 2003 443,155 11,029 24,9

Studie 2004 460,14 11,873 25,8

Studie 2005 488,278 11,739 24,0

4. Opvolgingscommissie 

De opvolgingscommissie VAL-I-PAC is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van het erkend organisme en leden van het permanent secretariaat. Zij 

verzekert de formele opvolging van de beslissingen van de IVC en van de 

lopende dossiers en acties. In 2005 kwam de opvolgingscommissie zeven keer 

samen.  
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5.
Controleacties op het terrein en 
controlestrategie van de IVC

Benadering van de controles door de IVC

Sinds jaren klaagt een deel van het bedrijfsleven erover dat sommige bedrijven nog steeds ‘free rider’ 

zijn, d.w.z. niet in orde met de verplichtingen van het samenwerkingsakkoord. Men verwijt de IVC niet 

alleen een gebrek aan controles, maar ook en vooral dat, wanneer ‘free riders’ worden betrapt, er 

niet onmiddellijk een proces-verbaal wordt opgesteld. Men ziet het liefst mensen aan de schandpaal 

gezet.

De klachten vanuit het bedrijfsleven zijn echter niet terecht!

Externe controles zijn al jaren een prioriteit voor de IVC. Een free rider heeft daardoor een serieuze 

pakkans.

De kritiek die het bedrijfsleven levert op de gevolgen die worden gegeven aan de vaststelling van 

een overtreding lijkt op het eerste zicht gegrond. Het is inderdaad zo dat de IVC bij een eerste 

controle nooit een proces-verbaal zal opstellen. Er zal in principe een voorstel tot remediëring worden 

gedaan; dit voorstel houdt in dat de free rider zich retroactief in orde kan stellen met de wetgeving 

door aan te sluiten bij de erkende organismen.

Dit fundamenteel aspect van de controlestrategie van de IVC is geen uiting van overdreven 

vriendelijkheid, maar vloeit rechtstreeks voort uit de aard van de overtreding. Indien een bedrijf niet 

voldoet aan de terugnameplicht, is het in overtreding, maar deze overtreding is herstelbaar. Het 

volstaat om eenvoudigweg retroactief aan te sluiten bij de erkende organismen. De mogelijkheid tot 

retroactieve aansluiting is voorzien in zowel de erkenning van FOST Plus als die van VAL-I-PAC; deze 

mogelijkheid werd trouwens gevraagd door beide erkende organismen.

Een inbreuk op de terugnameplicht is niet vergelijkbaar met andere milieudelicten. Wanneer men in 

de tuin een autoband in brand steekt, kan men niet zomaar de klok terugdraaien en de overtreding 

herstellen.

Wanneer een inbreuk zo eenvoudig herstelbaar is als het niet-naleven van de terugnameplicht, loont 

het niet om bij de eerste vaststelling van de overtreding reeds een proces-verbaal op te stellen. 

Slechts wanneer een overtreder na de eerste waarschuwing nog steeds in gebreke blijft, wordt 

proces-verbaal opgesteld.
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Sinds 2002 werkt het Permanent Secretariaat bij de controle van de 

verpakkingsverantwoordelijken volgens een duidelijk omschreven 

benaderingswijze.

Wanneer uit de gegevens waarover de IVC beschikt kan afgeleid worden 

dat een bedrijf potentieel niet in orde is met de verplichtingen van het 

samenwerkingsakkoord, wordt een afspraak voor controle gemaakt.  Om 

praktische redenen komen onaangekondigde controles weinig voor omdat 

er boekhoudkundige gegevens kunnen opgevraagd worden. Wanneer bij 

controle vastgesteld wordt dat de verpakkingsverantwoordelijke niet in orde 

is met de voorschriften van het samenwerkingsakkoord, maar dat hij misschien 

niet het opzet had om de bepalingen van het samenwerkingsakkoord te 

overtreden, wordt hem één maand de tijd gegeven om zich in orde te stellen. 

In het verleden is gebleken dat de bedrijven dankbaar gebruik maken van 

deze mogelijkheid en aansluiten bij een erkend organisme of een aangifte 

doen bij de IVC.

Indien naderhand blijkt dat het bedrijf zich niet in orde heeft gesteld, kan de 

controleur:

•  overgaan tot een opvolgende controle; dit opvolgend bezoek wordt in 

principe van tevoren aangekondigd, waarbij o.a. gevraagd wordt dat een 

persoon die het bedrijf kan vertegenwoordigen aanwezig is;

•  een reeds geïdentifi ceerde persoon die het bedrijf kan vertegenwoordigen, 

uitnodigen voor verhoor in de kantoren van de IVC.

Kan er via deze benaderingswijze geen oplossing gevonden worden, dan 

wordt een proces-verbaal opgesteld. 

Het aantal controles dat jaarlijks kan uitgevoerd worden, staat in functie van 

het  beschikbaar personeel. In 2005 werden 4,5 voltijdsequivalenten  ingezet 

voor controle van de verpakkingsverantwoordelijken.

In 2005 werd bij externe controle van bedrijven in 73 % van de gevallen 

een verpakkingsverantwoordelijke geïdentifi ceerd. Binnen deze groep was 

30 % van mening zelf aan de terugnameplicht te kunnen voldoen. Bij de 

het bedrijf is van 
mening zelf aan de 
terugnameplicht te 
kunnen voldoen: 30 %

aan te sluiten 
bij FOST Plus:
25 %

aan te sluiten bij 
VAL-I-PAC:

45 %

Resultaten van de 
bedrijfscontroles waarbij een 
verpakkingsverantwoordelijke werd 
geïdentifi ceerd
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verpakkingsverantwoordelijken waarvan bij controle bleek dat ze onmogelijk 

zelf aan de terugnameplicht konden voldoen, moest 25 % aansluiten bij FOST 

Plus en 45 % bij VAL-I-PAC. (zie grafi ek p30)

60 % van de door de IVC gecontroleerde bedrijven die op het ogenblik van 

de controle niet in orde waren met de terugnameplicht,  gaat in op het 

remediëringsvoorstel van de controlerende ambtenaar. De andere bedrijven 

krijgen een tweede controle en meestal sluit het betrokken bedrijf tussen de 

aankondiging van de tweede controle en het eigenlijke bedrijfsbezoek nog 

aan bij een erkend organisme.

De resultaten van de bedrijven die positief hebben gereageerd op de 

remediëring waren de volgende:

• 58 % van deze bedrijven is aangesloten bij VAL-I-PAC;

• 19 % van deze bedrijven is aangesloten bij FOST Plus;

• 7 % van deze bedrijven is aangesloten bij FOST Plus en VAL-I-PAC;

•  3 % van deze bedrijven is aangesloten bij VAL-I-PAC maar nog niet bij FOST 

Plus;

•  4 % van deze bedrijven voldoet aan de terugnameplicht via een mandaat 

aan zijn verpakkingsleverancier;

•  9 % van deze bedrijven voldoet zelf aan de terugnameplicht.

Uit de resultaten bleek nog dat maximum 40 %  van  de bedrijven die 

aanvankelijk van mening waren zelf aan de terugnameplicht te  kunnen 

voldoen, dit ook effectief aan de IVC kunnen bewijzen.  De overige bedrijven 

moeten dan alsnog aansluiten bij een erkend organisme, meestal VAL-I-PAC. 

De beste resultaten na remediëring worden bekomen bij de bedrijven die 

op het ogenblik van de controle reeds lid waren van één erkend organisme 

en nog bij het andere moesten aansluiten: 80 % van de betrokken bedrijven 

hebben zich ondertussen geregulariseerd. Ook bij de bedrijven die enkel 

bij VAL-I-PAC moeten aansluiten is er een positieve reactie bij 70 % van de 

betrokkenen. Verpakkingsverantwoordelijken die bij beide erkende organismen 

moeten aansluiten of enkel bij FOST Plus, zijn minder geneigd om op het 

remediëringsvoorstel van de controlerende ambtenaar in te gaan: slechts de 

helft van de betrokken bedrijven is na de toegestane termijn in orde.

mandaat via de 
verpakkingsleverancier
4 %

voldoet zelf aan de 
terugnameplicht
9 %

aangesloten bij VAL-I-PAC 
maar nog niet bij

FOST Plus:
3 %

aangesloten 
bij VAL-I-PAC:
58 %

aangesloten bij 
FOST Plus:

19 %

aangesloten bij 
FOST Plus en bij

VAL-I-PAC:
7 %

Resultaten van de remediëring bij de 
bedrijven die ingegaan zijn op het 
remediëringsvoorstel van de IVC voor de 
periode 9/2004 tot 9/2005
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* Opmerking: De IVC heeft beslist om 363 ton bijkomende plastics in rekening te nemen in het kader van artikel 8 van de erkenning van FOST 
Plus

Resultaten van FOST Plus 
 

Resultaten van recyclage en nuttige toepassing

FOST Plus behaalde in 2004 een recyclagepercentage van 82,41 %. Rekening 

houdend met de niet-aangesloten hoeveelheden papier/karton en glas, 

waarvan de IVC erkent dat zij wel degelijk gerecycleerd werden, en met 

de hoeveelheden PMD-residu die werden verbrand met energierecuperatie, 

behaalde FOST Plus voor het aangiftejaar 2004 een percentage nuttige 

toepassing van  93,19 %.

Op die manier voldeed FOST Plus ruimschoots aan de doelstellingen die door 

het samenwerkingsakkoord voorzien worden.

aangegeven 
hoeveelheden

recyclage in 
ton

hoeveelheden 
nuttige 

toepassing met 
energierecuperatie

recyclage 
in %

nuttige 
toepassing 

in %

Papier/karton 138.060 ton 138.060 ton 100 %

Glas 296.765 ton 296.765 ton 100 %

Plastic 171.448 ton 56.911 ton

Bijkomend Plastic 363 ton*

Totaal Plastic 57.274 ton 33,40 %

Metalen 88.660 ton 85.638 ton 96,59 %

Drankkartons 20.027 ton 14.228 ton 71,04 %

Andere 3.325 ton 6 ton 0,18 %

Totaal 718.285 ton 591.971 ton 82,41 %
niet-aangesloten Papier/karton 36.974 ton

niet-aangesloten glas        16.065 ton

verbranding PMD-residu 24.354 ton

algemeen totaal nuttige toepassing 645.010 ton 24.354 ton 93,19 %

6.
Recyclage
en nuttige toepassing in 2004
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In de praktijk is nuttige toepassing in de context van de verpakkingswetgeving 

de som van recyclage en verbranding in huisvuilverbrandingsinstallaties of 

andere vergunde installaties, bijvoorbeeld cementovens, waarbij energie 

wordt opgewekt.

Problematiek artikel 8 van de erkenning van FOST Plus 

Artikel 8 van de erkenning van FOST Plus voorziet:

“Indien een rechtspersoon van publiek recht die territoriaal gezien 

verantwoordelijk is voor de inzameling van afvalstoffen, een scenario voorzien 

in artikel 6 toepast als basisscenario, maar dit aanvult met een bijkomende 

inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval, zal FOST Plus, behoudens in 

geval van een door de Interregionale Verpakkingscommissie  goedgekeurd 

proefproject,  het basisscenario per afvalstroom vergoeden volgens de 

reële en volledige kost en daarbovenop de bijkomende tonnages minstens 

vergoeden aan een bijzondere forfaitaire vergoeding die 50 % bedraagt 

van de globale referentiekost. Ongeacht de contractueel overeengekomen 

vergoedingen zal de rechtspersoon van het publiek recht  vanaf de 

inwerkingtreding van huidige erkenning een beroep kunnen doen op de 

vergoeding voor deze bijkomende tonnages.”

Wat de bijkomende plastics betreft, had FOST Plus, overeenkomstig  het 

artikel 8, aanvankelijk  een deel van de aanvragen tot terugbetaling van 

de bijkomende stromen geweigerd, aangezien deze stromen in trading 

gebracht waren en de recyclageattesten 2004 van de verwervers en/of de 

intercommunales niet beantwoordden aan de eisen.

De IVC heeft een studie gelanceerd over de effectiviteit van recyclage. De 

IVC kon zich niet uitspreken over de geldigheid van tradingattesten voor de 

conclusies van deze studie bekend waren : 100 % aanvaarden zou betekenen 

dat elke trading zonder meer aanvaard zou worden als zijnde gerecycleerd 

en 0 % aanvaarden zou willen zeggen dat de trading afgekeurd wordt.
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Daarom heeft de IVC uitzonderlijk voor de cijfers 2004, onder voorbehoud van 

de resultaten van de studie van de eindverwerking van bepaalde stromen 

Belgisch verpakkingsafval (IVC 2005/P/01), een bijkomende hoeveelheid 

plastic huishoudelijk afval aanvaard die door FOST Plus in rekening gebracht 

moet worden en die overeenkomt met 363 ton. 

In de toekomst, dit wil zeggen vanaf de cijfers 2005, zal de IVC van de 

Intercommunales degelijke recyclageattesten eisen. Zonder deze attesten 

zullen de hoeveelheden niet meer in de resultaten van FOST Plus opgenomen 

kunnen worden.

Glas en HORECA-glas

Voor het HORECA-glas heeft de IVC de hoeveelheden waarover twijfel bestaat 

inzake hun oorsprong niet aanvaard, d.w.z. de hoeveelheden waarvan het 

mogelijkerwijs niet om eenmalig huishoudelijk verpakkingsafval gaat.  Om die 

reden heeft de IVC 1816,20 ton van de 17.448,86 ton die aan FOST Plus werd 

aangegeven, geweigerd.

Toch heeft de hoeveelheid gerecycleerd glas voor 2004 de 100 % 

overschreden. Dit kan onder andere verklaard worden door de opname van 

het HORECA-glas dat waarschijnlijk niet volledig is aangegeven bij FOST Plus, 

door de daling van de door de leden aangegeven tonnage (bijna 4 % in 

vergelijking met 2003), en door de directe import van de consumenten die 

geschat wordt op 30 KT. Het gaat hier bijvoorbeeld over import van wijn in 

eenmalig glas.

Omdat de recyclagepercentages in principe de 100 % niet kunnen 

overschrijden, heeft de IVC een bovengrens vastgesteld van deze 

hoeveelheden in vergelijking met de hoeveelheden waarvoor men bij FOST 

Plus aangesloten is.

Metalen

Wat de metalen betreft  die ingezameld werden voor of na de verbrandings-

installatie of andere behandelingsinstallaties, heeft de nieuwe erkenning 
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van FOST Plus een nieuwe clausule ingevoerd die bepaalt dat in het 

recyclageresultaat van FOST Plus alleen rekening mag worden gehouden met  

de hoeveelheden die niet hoger zijn dan de totale hoeveelheid huishoudelijke 

metalen verpakkingen, verminderd met de metalen ingezameld via de PMD-

inzameling en dan vermenigvuldigd met de gemiddelde extractiegraad 

van metalen verpakkingsafval van de verschillende verwerkingsinstallaties 

en vermenigvuldigd met een factor die het aandeel van de verbranding 

weergeeft in de verwerking van huishoudelijk restafval.

Na overleg met de drie Gewesten en na een grondige studie van de simulaties 

van FOST Plus, is de IVC van mening dat 90 % een goed gemiddelde lijkt 

te zijn voor het deel van de verbranding in de verwerking van huishoudelijk 

restafval, en dat het extractiepercentage van het metalen verpakkingsafval 

op 95 % geëvalueerd kan worden.

Als men deze verschillende factoren toepast, stelt men vast dat de 

hoeveelheden metalen voortgekomen uit de verschillende verwerkings-

installaties die bij het resultaat van FOST Plus gerekend kunnen worden, 

beperkt zijn tot 44.088,68 ton. 

FOST Plus beschikt over attesten voor 46.940,79 ton, maar volgens de nieuwe 

bepaling van de erkenning mogen slechts 44.088,68 ton van de 46.940,79 

geattesteerde ton opgenomen worden in het recyclageresultaat van FOST 

Plus.

Om het totaal metalen van 85.638 ton te bereiken, zoals voorgesteld in de 

tabel op pagina 33 moet er nog het volgende aan toegevoegd worden:

• 41.141,80 ton van de geïntensifi eerde projecten;

• 275 ton van de Artikel 8 projecten;

• 132,49 ton van andere projecten.
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2. Resultaten van VAL-I-PAC

De controle op de resultaten die VAL-I-PAC indiende voor het werkingsjaar 

2004 verliep grotendeels op dezelfde wijze als de jaren voordien.

In tegenstelling tot de voorgaande werkingsjaren, werd géén specifi ek thema 

gekozen en nader belicht, zoals een bepaald materiaal of een bijzondere 

verwerkingsketen.  Wel werd  even gefocust op de herconditionering van big-

bags.

Uiteraard was op de achtergrond van de controle-activiteiten steeds de 

in uitvoering zijnde recyclagestudie aanwezig omwille van de praktische 

betrokkenheid van meerdere belangrijke operatoren. Zoals vooraf 

afgesproken, stond de controle en de goedkeuring van de resultaten voor 

2004 evenwel principieel en praktisch los van zowel de uitvoering van de 

studie als de evaluatie van de erkenning.

De tabellen op pagina 38 bevatten de cijfers die werden vastgelegd als de 

defi nitieve door VAL-I-PAC behaalde resultaten voor het werkingsjaar 2004.
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2004 op de markt 

gebracht (ton)

recyclage 

(ton)

nuttige 

toepassing 

(ton)

verbranding met 

terugwinning 

van energie 

(ton)

totaal nuttige toepassing (met 

inbegrip van recyclage en 

verbranding met terugwinning 

van energie)

kunststof 72.289 36.367 1.704 13.847 51.916

papier/ Karton 335.891 295.751 60 14.306 310.118

metaal 33.252 27.709 0 0 27.709

hout 133.395 96.043 6.208 2.968 105.219

andere 9.173 246 0 478 724

totaal 584.000 456.115 7.972 31.599 495.684

2004 recyclage-percentage percentage verbranding met 

terugwinning van energie

percentage totale nuttige 

toepassing

kunststof 50,3 % 21,5 % 71,8 %

papier/karton 88,0 % 4,3 % 92,3 %

metaal 83,3 % 0 % 83,3 %

hout 72,0 % 6,9 % 78,9 %

andere 2,7 % 5,2 % 7,9 %

totaal 78,1 % 6,8 % 84,9 %

VAL-I-PAC behaalde in 2004 een recyclagepercentage van 78,1 % en 

een percentage totale nuttige toepassing van 84,9 % (verbranding met 

energierecuperatie inbegrepen). VAL-I-PAC respecteerde aldus ruimschoots 

de wettelijke doelstellingen.

3.  Resultaten van de verpakkingsverantwoordelijken die 
zelf aan de terugnameplicht voldoen

Voor het aangiftejaar 2004 evalueerde de IVC 345 dossiers van individuele 

verpakkingsverantwoordelijken die aangaven zelf aan de terugnameplicht te 
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voldoen. Deze verpakkingsverantwoordelijken worden na controle ingedeeld 

in een categorie één, twee of drie.

Verpakkingsverantwoordelijken die een systeem hebben uitgewerkt 

om de vereiste percentages van recyclage en/of nuttige toepassing te 

behalen, worden als categorie één of twee geëvalueerd: 226 verpakkings-

verantwoordelijken behaalden voor het aangiftejaar alle vereiste percentages 

(categorie één); van 55 bedrijven wordt de goedkeuring met één jaar 

uitgesteld (categorie twee). Enkel de resultaten van deze twee categorieën 

worden door de IVC aanvaard en opgenomen in de cijfers van recyclage 

en nuttige toepassing. 

Opnieuw stellen we een daling vast van het aantal verpakkings-

verantwoordelijken die zelf de terugnameplicht kunnen vervullen ten 

opzichte van de vorige jaren. Dit komt ondermeer doordat de IVC enkel nog 

standaard IVC-verwerkingsattesten afgeleverd door de operator als bewijs 

van recyclage en nuttige toepassing aanvaardt. 

Verpakkingsverantwoordelijken waarvan het dossier niet voldoende sterk 

is om aan de IVC te kunnen bewijzen dat ze in staat zijn zelf de vereiste 

percentages van recyclage en nuttige toepassing te behalen, worden 

als categorie drie geëvalueerd. De verpakkingsverantwoordelijke dient 

retroactief aan te sluiten bij het erkende organisme dat op hem van 

toepassing is. Verpakkingsverantwoordelijken die niet reageren op de mailings 

van de IVC dienen na controle door de IVC ter plaatse aan te sluiten bij 

een erkend organisme met een retroactiviteit van 5 jaar en met betaling van 

nalatigheidsintresten. 

De tabel op pagina 40 omvat de globale resultaten van recyclage en 

nuttige toepassing van de verpakkingsverantwoordelijken die individueel de 

terugnameplicht vervullen en waarvan de resultaten voor het aangiftejaar 

2004 door het Beslissingsorgaan van de IVC werden aanvaard. 
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op de Belgische markt 

gebracht  (in ton)

gerecycleerd (in ton) verbrand met 

energierecuperatie (in 

ton )

papier/karton 27.758 26.698 286

kunststof 2.954 2.074 618

metaal 2.362 2.327 0

hout 15.097 12.135 2.435

overige materialen* 483 25 311

totaal 48.654 43.259 3.650

* glas inbegrepen

4. Globale resultaten

Voor het aangiftejaar 2004 wordt de totale potentiële markt voor eenmalige 

verpakkingen in België op 1.537.700  ton geschat, waarvan 787.700 ton 

huishoudelijke en 750.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen. 

Zoals dit reeds jaren het geval is en zoals uit de tabel hieronder blijkt,  behaalt 

België zeer goede recyclageresultaten.

België behaalt zelfs de beste recyclageresultaten van de Europese Unie.

2004 huishoudelijke 

verpakkingen 

potentieel op de 

markt gebracht (ton)

bedrijfsmatige 

verpakkingen 

potentieel op de 

markt gebracht 

(ton)

totaal huishoudelijke 

en bedrijfsmatige 

verpakkingen 

potentieel op de 

markt gebracht (ton)

recyclage 

(ton)

recyclage (%)

glas 322.600 322.600 312.830 97,0

kunststof 184.642 89.765 247.407 95.668 38,7

papier/karton 183.293 430.977 614.270 512.297 83,4

metaal 92.928 42.319 135.247 122.925 90,9

hout 175.438 175.438 108.333 61,8

andere 4.237 11.501 15.738 277 1,8

totaal 787.700 750.000 1.537.700 1.152.330 74,9
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In 2004 recycleerde België 74,9 % van al het verpakkingsafval. Per 

materiaalsoort wordt minimum 38,7 % recyclage behaald voor kunststof, 

61,8 % voor hout, 83,4 % voor papier/karton, 90,9 % voor metaal en  97 % voor 

glas.

Van de 1.152.330 ton gerecycleerd verpakkingsafval, wordt 261.786 ton 

gerecycleerd buiten het Belgisch grondgebied, dit is 22,7 %. Het gaat hier over 

de eerste stap in de recyclageketen. Wanneer bedrijfsmatig verpakkingsafval 

verkocht wordt aan een buitenlandse trader wordt verondersteld dat het 

afval in het buitenland gerecycleerd wordt. Wanneer het materiaal wordt 

verkocht aan een Belgische trader wordt verondersteld dat de recyclage in 

België gebeurt. Huishoudelijk verpakkingsafval gaat zelden in trading, zodat 

de stroom tot bij de eindrecyclage kan opgevolgd worden
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Het Permanent Secretariaat volgt sinds 2000 de aangifte op van herbruikbare huishoudelijke 
verpakkingen door 20 referentiebedrijven die lid zijn van FOST Plus. Sinds 2003 volgt de IVC ook 
de aangifte op van herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen door 32 referentiebedrijven 
die lid zijn van VAL-I-PAC. De evolutie van de aangifte van huishoudelijke en bedrijfsmatige 
herbuikbare verpakkingen werd afzonderlijk bestudeerd. Uiteraard zou een studie van de 
evolutie van het gehele verpakkingssysteem door combinatie van eenmalige, secundaire en 
tertiaire verpakkingen nog een beter beeld kunnen verschaffen. Veel inspanningen op het vlak 
van transportverpakkingen kunnen weinig inspanningen op het vlak van verkoopverpakking 
compenseren of overtreffen. Bijkomend dient vermeld dat de gegevens van bedrijven die 
enkel herbruikbare verpakkingen op de markt brengen, niet mee zijn opgenomen. De 
hergebruikcijfers zijn dus enigszins onderschat.

1. De huishoudelijke verpakkingen

Herbruikbare huishoudelijke verpakkingen worden bij FOST Plus praktisch 

uitsluitend aangegeven voor het materiaal glas door de drankensector. De 

referentiebedrijven geven bijna 90 % aan van de hoeveelheid  herbruikbare 

drankverpakkingen van alle FOST Plus-leden. Het procentueel aandeel in de 

aangifte 2004 van herbruikbare verpakkingen door de referentiebedrijven 

bedraagt respectievelijk 3,2 % voor melk, 17 % voor water, 32,6 % voor 

frisdranken, 45,1 % voor bier, 2 % voor wijn en 0,1 % voor aperitieven en sterke 

dranken. 

Voor het aangiftejaar 2004 werden alle gegevens, onder andere wegens 

de overname van een belangrijke waterproducent, door FOST Plus 

geactualiseerd. De verkregen gegevens hebben niet enkel betrekking op de 

dranken die door huishoudens worden aangeschaft, maar zijn een mix van 

7.
Herbruikbare verpakkingen 
versus eenmalige verpakkingen
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van water in herbruikbare glazen fl essen (gewicht 

verpakkingen)

Aangifte bij FOST Plus door de referentiebedrijven  

van frisdranken in herbruikbare glazen fl essen 

(gewicht verpakkingen)

Angifte bij FOST Plus door de referentiebedrijven 

van bier in herbruikbare fl essen (gewicht 

verpakkingen)

Aangifte bij FOST Plus door de referentiebedrijven 

van melk in herbruikbare glazen fl essen (gewicht 

verpakkingen)

de in de horeca en door huishoudens verbruikte dranken.

Tussen 2000 en 2004 neemt de aangifte van herbruikbare huishoudelijke 

verpakkingen globaal gezien af met 9,8 %. Sedert de start van het onderzoek 

vermindert het gebruik van herbruikbare drankverpakkingen voor bier en 

melk, maar voor frisdranken en water neemt het toe.

 

De grafi eken hieronder geven per verpakkingseenheid de evolutie weer

tussen 2000 en 2004 van de gewichtshoeveelheid herbruikbare 

drankverpakkingen die op de Belgische markt gebracht werden door de 
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Per productcategorie werd ook de verhouding bepaald tussen het gewicht 

van de herbruikbare fl essen en het aantal op de markt gebrachte eenheden 

teneinde een parameter te bepalen die onafhankelijk is van jaarlijkse 

consumptieschommelingen. In de grafi ek hieronder is hiervan een voorbeeld  

te zien. Het is duidelijk dat de herbruikbare glazen bierfl essen van 0,75 l vanaf 

2003 verzwaard werden. Bij herbruikbare fl essen kan een gewichtsverhoging 

de totale levensduur van de verpakking gunstig beïnvloeden.

Verhouding bij de referentiebedrijven voor bier van het gewicht van de 

verpakking (herbruikbaar glas)/ aantal eenheden

Bij de eenmalige drankverpakkingen varieert het belangrijkste verpakkings-

element volgens de productfamilie, namelijk:

Melk   glas, HDPE, drankkarton

Water   glas en PET

Frisdranken  glas, staal, aluminium, PET, drankkarton

Bier   glas, metaal, aluminium

Wijn   glas

 Aperitieven  glas

Voor alle drankverpakkingen samen en enkel rekening houdend met de 

belangrijkste verpakkingsmaterialen is de totale hoeveelheid bij FOST Plus 

aangegeven eenmalige drankverpakkingen tussen de aangiftejaren 2000 

en 2003 gestegen en weer gedaald in 2004.  

IV
C

 a
c

ti
v

it
e

it
e

n
v

e
rs

la
g

 2
0

0
5



4 6 I V C  a c t i v i t e i t e n v e r s l a g  2 0 0 5

De grafi ek hieronder geeft voor de belangrijkste materialen de evolutie weer 

tussen 2000 en 2004 van de aangifte van eenmalige drankverpakkingen 

door alle FOST Plus-leden. Hieruit blijkt dat het eenmalig glas sinds 2001 jaar 

na jaar afneemt en dat de andere verpakkingsmaterialen toenemen, met 

uitzondering van PET dat tussen 2003 en 2004 is gedaald. Als randbemerking 

kan zowel voor de aangifte van herbruikbare als van eenmalige verpakkingen 

toegevoegd worden dat 2003 een zeer warme zomer heeft gekend.

Aangifte door alle FOST Plus-leden van eenmalige drankverpakkingen

Zoals te zien in de grafi ek hieronder neemt de aangifte van eenmalige 

verpakkingen van frisdranken sterk toe tussen 2000 en 2004, waarbij er een 

verhoging was in 2003. Voor water is de hoeveelheid  licht stijgend tussen 2000 

en 2004 met een piek in 2004. De aangifte van eenmalige verpakkingen is 

tamelijk constant voor melk, licht stijgend voor bier en licht dalend voor wijn.

Aangifte door alle FOST Plus-leden van eenmalige drankverpakkingen per 

productfamilie en beperkt tot de belangrijkste verpakkingsmaterialen
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2. De bedrijfsmatige verpakkingen

Van de herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen aangegeven bij VAL-I-

PAC wordt ongeveer de helft aangegeven door de referentiebedrijven. Bij 

herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen zijn er meer soorten materialen 

en verpakkingen dan bij de huishoudelijke, waar het enkel om herbruikbare 

glazen fl essen gaat. Verhoudingsgewijs geven alle VAL-I-PAC-leden meer hout 

aan dan de referentiebedrijven, maar bij deze laatste ligt het gebruik van 

metaal en kunststof in verhouding hoger. 

Verhouding van de materiaalsoorten bij de aangifte 2004 van herbruikbare 

verpakkingen door de referentiebedrijven en door alle VAL-I-PAC-leden

Bij de referentiebedrijven was er tussen 2003 en 2004 een stijging in de aangifte 

van herbruikbare vepakkingen met 18,1 % en bij alle VAL-I-PAC-leden met 

13,4 %. Wegens productiewijzigingen kunnen er jaarlijks wel grote verschillen 

optreden bij individuele bedrijven, zodat de resultaten van de analyse met 

de nodige voorzichtigheid moeten gehanteerd worden. 
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Aangifte bij VAL-I-PAC door de referentiebedrijven van herbruikbare 

bedrijfsmatige verpakkingen (gewicht van de verpakkingen per 

materiaalsoort)

Aangifte van herbruikbare verpakkingen door alle VAL-I-PAC-leden 

(gewicht van de verpakkingen per materiaalsoort)

Uit de grafi eken op bladzijde 49 kan afgeleid worden dat tussen 2003 en 

2004 de verhouding tussen de herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen ten 

opzichte van de eenmalige verpakkingen gestegen is voor hout en metaal. 

Voor kunststof blijft de verhouding gelijk voor de referentiebedrijven en neemt 

ze toe voor de totaliteit van alle VAL-I-PAC-leden.  De verhouding tussen 

herbruikbare en eenmalige verpakkingen ligt bij de referentiebedrijven wel 

beduidend hoger dan voor alle VAL-I-PAC-leden. 
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Verhouding herbruikbare/eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen per 

materiaalsoort voor de referentiebedrijven

Verhouding herbruikbare/eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen per 

materiaalsoort voor alle VAL-I-PAC-leden

Bij de referentiebedrijven is er een status-quo in deze verhouding voor de 

distributie, bij de dranken is er een lichte daling en bij de andere sectoren 

is er een stijging. De gegevens van de distributie benaderen het dichtst de 

verhouding die geldt voor de aangifte door alle VAL-I-PAC-leden.
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Beurzen en tentoonstellingen

De beurzen en tentoonstellingen spelen altijd een zeer belangrijke rol in de 

communicatiestrategie van de IVC. Dankzij deze beurzen en tentoonstellingen 

krijgt de Interregionale Verpakkingscommissie immers de gelegenheid om 

haar contacten te onderhouden, maar ook om zich voor te stellen aan het 

grote publiek.

Het jaar 2005 was voor de IVC de gelegenheid om een nieuwe stand voor te 

stellen tijdens het Best-salon, het Europees salon van het milieu, de energie en 

schone technologieën, dat doorging in Luik op 12, 13 en 14 november 2005.

Tezelfdertijd liep in Brussel op 12 en 13 november de Empak-beurs (beurs voor 

verpakking, etikettering en codering), die bestemd was voor een publiek van 

professionals inzake verpakkingen.

Nieuwsbrief

Het online nieuwsbulletin is nog steeds actueel. Het handelt over onderwerpen 

uit de actualiteit die betrekking hebben op de preventie en het beheer van 

verpakkingsafval.

8.
Interactie met de stakeholders 
en de aanwezigheid van de IVC 
op het terrein
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