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Woord van de Voorzitster
en de Directeur
2018 was in meer dan één opzicht een sleuteljaar
voor de terugnameplicht van verpakkingsafval.
De uitgebreide inzameling van plastics, de
openbare netheid, de permanente afstemming
van de behoeften en specifieke kenmerken
van de Gewesten en de verwachtingen van
het bedrijfsleven in een uitgelezen interregionaal kader, naast de verschuiving naar een nog
meer circulaire economie hebben de werkzaamheden en de vergaderingen van de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVC) gevoed, naast de dagelijkse opvolging door het Permanent Secretariaat.
De aflevering op 20 december 2018 van de
nieuwe erkenning voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval voor de duur van vijf jaar
aan Fost Plus maakte het mogelijk om een jaar rijk
aan intense en vruchtbare discussies tussen alle
betrokken partijen, in perfect wederzijds respect,
af te sluiten. Een beslissing zoals die over een
erkenning is geen doel op zich. Alhoewel volledig
in overeenstemming met de continuïteit van de
inzamelings- en sorteerprocessen van de laatste
twee decennia, heeft ze belangrijke veranderingen
teweeggebracht die zowel voor de ontpakkers als
voor de operatoren en verpakkingsverantwoordelijken ingrijpende gevolgen zullen hebben.
Deze moeten België en elk van haar Gewesten,
meer dan ooit in staat stellen om in de kopgroep
van de Europese staten te blijven op het gebied
van de sortering en recyclage van verpakkingsafval, zonder het concurrentievermogen van de
bedrijven te belemmeren. Dit is hoopvol voor de
ontwikkeling van nieuwe recyclageactiviteiten op
het Belgische grondgebied.
De invoering, gespreid over twee jaar, van de
nieuwe uitgebreide PMD-zak voor de inzameling
van alle huishoudelijke kunststofverpakkingen
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vormt een belangrijk element dat beantwoordt aan
de verwachtingen van de Gewesten. Om te komen
tot een optimale sortering – in ten minste 14
fracties - die bevorderlijk is voor een kwaliteitsvolle
recyclage, zijn overgangsmaatregelen voorzien,
evenals meer duidelijkheid over de financiering
van de activiteiten en de investeringen, met name
van de openbare sorteercentra die in regie werken.
De invoering van een eco-modulatie van de
tarieven is een andere nieuwigheid in de erkenning,
rechtstreeks ondersteund door de herziening van
de Kaderrichtlijn afvalstoffen in 2018. De initieel
door Fost Plus voorgestelde herziening van de
principes voor de tarificatie bestond uit het verder
moduleren van tarieven in functie van de recycleerbaarheid van de materialen. De Interregionale
Verpakkingscommissie wou dat Fost Plus nog
verder zou gaan in deze aanpak, door te voorzien
in een sterk ontradend tarief, van minstens het
dubbele van het hoogste tarief, voor de soorten
verpakkingen die schadelijk kunnen zijn voor de
selectieve inzameling of de sortering of die niet
kunnen gerecycleerd worden, door het aanmoedigen van een tarifering welke verpakkingen die
samengesteld zijn uit recycleerbare materialen,
bevoordeelt.
Rekening houdend met de verveelvoudiging
van de plaatsen voor de consumptie buitenshuis
van verpakte producten, maar eveneens met de
problemen van openbare netheid, wou de IVC
ook de inzameling ‘out-of-home’ van huishoudelijk
verpakkingsafval ontwikkelen en versterken. Of het
nu gaat om de inzameling in scholen, sportcentra,
bij jeugdbewegingen, tijdens festivals of events, in
de openbare ruimtes en andere publiek toegankelijke plaatsen zoals treinstations, metrostations en
luchthavens, alsook in bedrijven, er is een structureel
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overleg met de afvalsector nodig. Fost Plus zal in
de loop van het jaar 2019 een actieplan voorstellen
teneinde de ambitieuze en precieze doelstellingen
welke hun opgelegd zijn tegen 2023, te verwezenlijken: de verdubbeling van de inzameling van PMD
bij bedrijven en de verwerving van minstens 26.000
ton PMD-afval dat buitenshuis werd verbruikt.
Wat betreft Valipac, het erkend organisme voor
het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval,
hebben de eerste effecten van de verlenging
van zijn erkenning in 2017 zich laten voelen. Het
rapport van de monitoring van het bedrijfsmatig
verpakkingsafval in heel België geeft zo, voor de
allereerste keer, een concreet zicht op de selectieve
inzameling van bedrijfsmatig afval. Deze monitoring, die elk jaar moet herhaald worden, is een
efficiënt instrument voor de Gewesten. Het geeft
immers op een gedetailleerde wijze een oplijsting
van het ingezamelde afval per sector, per materiaal
en per Gewest. Derhalve zal het niet alleen mogelijk
zijn om de evolutie van de cijfers voor de sortering
en selectieve inzameling van bedrijfsmatig afval
op te volgen, maar ook om eventuele problemen
te identificeren en met de betrokken sectoren de
toegepaste strategieën te corrigeren, daar waar dit
nodig zal blijken.
Tegelijkertijd heeft het Beslissingsorgaan van de IVC
meerdere vergaderingen gewijd aan de voorbereiding van een aanpassing van het interregionale
Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Wij hopen dat de definitieve tekst aan
het begin van 2019, voor het einde van de legislatuur, door de drie gewestparlementen nog kan
goedgekeurd worden.
In eerste instantie gaat het om het gedeeltelijk
omzetten van twee Europese richtlijnen: enerzijds
de Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen,
gewijzigd door de Richtlijn 2018/851 van 30 mei
2018, en anderzijds de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakkingen en verpakkingsafval, gewijzigd
door de Richtlijn 2015/720 van 29 april 2015 en de
Richtlijn 2018/852 van 30 mei 2018.

de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008, of verbeteringen of
verduidelijkingen aan te brengen. De ontwikkeling van e-commerce bijvoorbeeld, vereist een
verduidelijking van de definitie van “verpakkingsverantwoordelijke”, om een gelijke behandeling
te garanderen en om eventuele verstoringen van
de markt te voorkomen. De openbare netheid
integreert meer formeel het begrip “uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid”. De doelstelling
van hergebruik wordt ook versterkt.
Tot slot moet de herziening het mogelijk maken om
de minimale recyclagedoelstellingen per materiaal
te verhogen en om nieuwe ambitieuze doelstellingen voor selectieve inzameling en recyclage vast
te leggen. Zo zal er voor het jaar 2022 minstens
90% van het afval van drankverpakkingen moeten
ingezameld en gerecycleerd worden en, voor het
jaar 2025, minstens 95% van het huishoudelijk
verpakkingsafval. Deze bepalingen, die rekening
houden met het niveau van de recyclage dat in
België al bereikt wordt, mikken tevens en bovenal
op het capteren en behouden van een maximum
aan zeldzame en kostbare materialen waaruit
verpakkingen zijn samengesteld, teneinde deze
opnieuw te kunnen inzetten als grondstoffen in de
industriële productie in een streven naar een circulaire economie.
Veel leesplezier met dit activiteitenverslag 2018.

Anne Dumont, Voorzitster 			

Marc Adams, Wnd. Directeur

Het is tevens de bedoeling van de Gewesten om
toelichting en technische oplossingen te geven
voor enkele problemen die verband houden met
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1

De werking van de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVC)
De samenstelling van de IVC
De Interregionale Verpakkingscommissie is samengesteld uit een Beslissingsorgaan waarvan de leden door de
Gewestregeringen worden aangeduid en een Permanent
Secretariaat bestaande uit ambtenaren van de drie
Gewesten.
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 2018 werd het voorzitterschap waargenomen door mevrouw Céline Schaar
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Tijdens het
tweede gedeelte van het jaar, d.w.z. vanaf 5 maart, werd
het voorzitterschap waargenomen door mevrouw Anne
Dumont van het Waalse 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.

De samenstelling van het Beslissingsorgaan was in
2018 als volgt:
VLAAMSE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

•A
 nn DE BOECK
•H
 ugo GEERTS
•D
 anny WILLE

• L uc GOETEYN
•A
 nneleen DE
WACHTER
•R
 oeland BRACKE

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

• J ulien DUMONT/
Livia SPEZZANI1
•C
 éline SCHAAR
•O
 livier BOSTEELS

•V
 alérie VERBRUGGE
•G
 régoire CLERFAYT
• J anathan BARGIACCHI

WAALSE GEWEST

Gewone leden

Plaatsvervangers

• S ylvie MEEKERS/
Anne DUMONT2
• Ingrid GABRIEL/
Joëlle BASTIN4
•M
 artine GILLET

•A
 nne DUMONT/
Eloise PIGNON3
• L udivine GAUTHIER/
Clément POULAIN5
• J ean-Yves MERCIER

1

De heer Dumont werd vanaf 8 februari 2018 als effectief lid vervangen door mevrouw Spezzani.

2

Mevrouw Meekers werd vanaf 18 oktober 2018 als effectief lid vervangen door mevrouw Dumont.

3

Mevrouw Gabriel werd vanaf 18 oktober 2018 als effectief lid vervangen door mevrouw Bastin.

4

Mevrouw Dumont werd vanaf 18 oktober 2018 als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Pignon.

5

Mevrouw Gauthier werd vanaf 18 oktober 2018 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Poulain.
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Het organogram van het Permanent Secretariaat bleef in 2018 ongewijzigd.
Diensten van de directeur

Hugo Geerts
Directeur6

Marc Adams
Adjunct-directeur7
Waarnemend directeur
Stafmedewerker
Directiesecretaresse

Dienst preventie, onderzoek,
externe controle
stroomafwaarts en doorvoer

Dienst algemene zaken
en externe controle
sroomopwaarts

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. Aan het einde van 2018, telde het Permanent
Secretariaat 21 medewerkers, waaronder verschillende personeelsleden die
deeltijds werken. Sinds jaren blijft het Permanent Secretariaat structureel
onderbemand.

6

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.

7

De heer Adams wordt aangeduid als adjunct-directeur. De functie van adjunct-directeur dooft uit,
wanneer de adjunct-directeur het mandaat van directeur opneemt.
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De IVC begroting 2018
Het budget van de IVC voor het werkingsjaar 2018 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 herstellingen gebouwen, alsook allerlei huisvestingskosten zoals
de gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud van het gebouw.

119.697,64

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

90.330,93

REISKOSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN Hieronder vallen onder meer: de terugbetaling van
treintickets en forfaitaire reis- en verblijfsvergoedingen.

10.045,23

EXPLOITATIEKOSTEN WAGENPARK Hieronder vallen onder meer: leasingskosten, de kosten
voor brandstof, onderhoud wagens (andere dan deze voorzien in het leasingcontract).Het
wagenpark van de IVC bestaat volledig uit milieuvriendelijke voertuigen, d.w.z. hybride
wagens die zowel op elektriciteit als op benzine kunnen rijden.

37.919,85

OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN Hieronder vallen onder meer: de kosten voor
beroepsopleiding en studiedagen, de inlassing in tijdschriften en het drukken van publicaties.

354.285,61

HUUR GEBOUWEN Dit zijn de jaarlijkse huurgelden voor de kantoren van de IVC.

188.108,24

EXPERTISE EN CONSULTANCY Hieronder vallen onder meer: de erelonen van advocaten en
experten, alsook de kosten voor vertalingen naar het Nederlands, het Duits en het Engels.

24.887,78

STUDIES EN ONDERZOEKEN Er werden 3 studies in 2018 uitgevoerd:
• S tudie betreffende de methodologie voor het vastleggen van de inzamelingskosten voor de
fractie Papier/Karton
• K
 ritische analyse van het instrument “algemeen preventieplan”, consultatie van de sectoren
en voorbereiding van de aanpassing (vereenvoudiging en update) van de applicatie;
• F inanciële audit erkende organismen

146.579,40

SENSIBILISERING EN INFORMATIEVOORZIENING Hieronder vallen onder meer: de kosten
voor inlassing in diverse vaktijdschriften en het opnemen van banners in gespecialiseerde
websites.

33.392,77

INVESTERINGEN Hieronder vallen onder meer: de aankoop van meubilair, kantoormachines
en hardware.

12.108,72

ALGEMEEN TOTAAL UITGAVEN

1.017.356,17

Het budget van de IVC wordt door de Gewesten ter beschikking gesteld volgens de verdeelsleutel bepaald in het
Samenwerkingsakkoord, waarbij de Gewesten respectievelijk de volgende percentages van het vereiste bedrag betalen:

60,9%

voor het Vlaamse Gewest,
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31,5%

voor het Waalse Gewest,

7,6%

voor het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest.
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Het Interregionaal Platform Uitgebreide
Producentenverantwoordelijkheid (IPUP)
In december 2009 reeds werd het Interregionaal Platform
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, afgekort
als IPUP, opgericht, in navolging van de beslissing van de
Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu van 25
maart 2009.

In 2018 vonden 3 vergaderingen plaats van de strategische
coördinatiecel van het IPUP. Tijdens deze vergaderingen
werd onder meer overleg georganiseerd met een aantal
beheersorganismen, namelijk:

Het IPUP heeft als algemene doelstelling om een
regelmatige uitwisseling van gegevens en overleg te
organiseren over de uitvoering van de Uitgebreide
Producentenverantwoordelijkheid. Er wordt hiervoor
een strategisch overleg tot stand gebracht tussen de
Gewesten, alsook een permanente administratieve
samenwerking tussen de 3 bevoegde Gewestelijke
administraties, namelijk OVAM, Leefmilieu Brussel en het
Département du sol et des déchets (DSD).

• Febelauto voor de stroom voertuigwrakken;

Het IPUP kreeg de volgende specifieke doelstellingen
mee:
Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke
visie op de producentenverantwoordelijkheid;
De harmonisering van de verschillende
wetgevingen inzake terugname- en
aanvaardingsplichten, in het bijzonder op het
vlak van de definities, het toepassingsgebied en
de doelstellingen voor inzameling, recyclage en
verwerking;

• Bebat voor de stroom batterijen;
• Recytyre voor de stroom afvalbanden;
• Valorlub voor de stroom afgewerkte oliën.
Daarenboven werden ook volgende afvalstromen
besproken in het kader van het IPUP:

• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten;
•	Oude en vervallen geneesmiddelen.
In het kader van het IPUP wordt ook systematisch
praktische informatie uitgewisseld over de stand van
de aanvaardingsplichten, MBO’s en dergelijke in de
3 Gewesten, over relevante studies die de Gewesten in
uitvoering hebben en over diverse onderwerpen die de
3 Gewesten aanbelangen.

De harmonisering van de inhoud van de
milieu(beleids)overeenkomsten per afvalstroom;
De harmonisering van de evaluatiecriteria
voor het afvalbeheersplan (de preventie- en
beheersplannen inzake afvalstoffen).

INHOUDSTAFEL
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2

Voorbereiding van het algemeen
preventieplan 2019-2021
De IVC heeft besloten om de elektronische formulieren
voor de indiening van het algemene preventieplan verder
te vereenvoudigen. Hiertoe heeft ze een extern bureau de
opdracht gegeven om het instrument te analyseren met
het oog op de vereenvoudiging ervan. Deze oefening
vond plaats in de loop van het tweede semester van 2018.
De voorstellen tot vereenvoudiging werden voorgesteld
en besproken met het gemend platform “verpakkingen
en verpakkingsafval”. De deelnemers aan de verschillende
vergaderingen hebben de verschillende voorstellen tot
vereenvoudiging gunstig onthaald.

INHOUDSTAFEL
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De voorgestelde vereenvoudigingen hadden betrekking zowel op de formulieren voor de indiening van het
individuele algemene preventieplan als op de formulieren
in verband met het sectorale preventieplan.
Met deze aanpak hoopt de IVC voldaan te hebben aan het
merendeel van de verzoeken van de verpakkingsverantwoordelijken die onderworpen zijn aan de verplichting
om een algemeen preventieplan in te dienen.
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3 Fost Plus
De nieuwe erkenning
Op 29 juni 2018 diende Fost Plus zijn aanvraag in om
erkend te worden als organisme voor het beheer van
huishoudelijk verpakkingsafval voor de periode van
1 januari 2019 tot 31 december 2023.
In september verklaarde de Interregionale
Verpakkingscommissie deze aanvraag ontvankelijk,
waarna ze zich aan de voorbereiding van de erkenningstekst zette.
Een eerste hoorzitting van Fost Plus in deze context
vond plaats op 18 oktober, evenals de hoorzittingen van verschillende betrokken partners, zoals
Interafval, Copidec en Go4Circle. Een tweede hoorzitting van Fost Plus vond plaats op 6 december. Op
10 december heeft de IVC Fost Plus en de betrokken
partners dan nog een laatste keer schriftelijk
geconsulteerd. In de loop van de maand november
werden ook overlegvergaderingen georganiseerd
tussen de voorzitters en directeuren van Fost Plus
en de IVC teneinde een consensus te vinden over
bepaalde punten.
De besprekingen hebben op 20 december 2018
uiteindelijk geleid tot de nieuwe erkenning
2019-2023 van Fost Plus.
De belangrijkste uitdagingen van deze erkenningsaanvraag waren:
De invoering van de nieuwe P+MD-zak voor
de inzameling van alle huishoudelijke plastic
verpakkingen, naast de metalen verpakkingen en
drankkartons;
De uitbreiding van de ‘out-of-home’-inzameling
van huishoudelijke verpakkingen;
De invoering van een eco-modulatie van de
tarieven.

De erkenning 2019-2023 van Fost Plus omvat 50 artikelen,
met als belangrijkste nieuwe elementen:

• 	 Artikel 2 sluit aan op de invoering door Fost Plus
van het implementatieplan voor de uitbreiding van
de selectieve inzameling van huishoudelijke plastic
verpakkingen en de goedkeuring ervan door de IVC.
Het stelt in de nieuwe erkenning de timing vast voor
de invoering van de nieuwe P+MD-inzameling. In de
timing is voorzien dat tegen eind 2020 er, in de één of
de andere vorm, een inzameling wordt opgezet om de
restplastics in het hele land in te zamelen. Dat zal voor
een groot deel van het land gebeuren via de nieuwe
blauwe zak, maar ook via andere vormen van inzameling, zoals de inzameling in recyclageparken. Binnen
relatief korte termijnen moeten we komen tot de
oprichting van nieuwe sorteercentra, die het mogelijk
zullen maken om de nieuwe opgehaalde plastics te
sorteren.
Artikel 2 stelt ook de modaliteiten vast voor de nieuwe
sorteerboodschap voor de burgers. Het is de bedoeling
dat deze sorteerboodschap zo eenvoudig en uniform
mogelijk is om de draagwijdte ervan te maximaliseren
en een efficiënte nationale communicatie mogelijk
te maken.
Artikel 2 voorziet ook de oprichting van een werkgroep
‘sorteerboodschap’, die bestaat uit Fost Plus, de
Gewesten, de rechtspersonen van publiekrecht, de
federaties die de bedrijven voor het beheer van afvalstoffen vertegenwoordigen en de IVC. De opdracht van
deze werkgroep is jaarlijks de sorteerboodschap in het
scenario P+MD ‘alle plastics’ te evalueren.

• Artikel 4 past de berekeningsregels voor de inzamelings- en recyclagedoelstellingen aan om in te spelen
op de verhoging van de doelstellingen en de nieuwe
berekeningsmethode van de Europese Commissie.

• Artikel 5 verduidelijkt onder meer de financieringsregels voor de inzameling door publiekrechtelijke
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rechtspersonen die in regie werken en de financieringsregels die de oprichting van nieuwe sorteercentra voor
P+MD die ook in regie werken, mogelijk te maken.
Het voorziet ook de oprichting van een ‘ad-hoc’
werkgroep, die bestaat uit Fost Plus, de Interregionale
Verpakkingscommissie, de Gewesten, de territoriaal
bevoegde rechtspersonen van publiekrecht en de federaties die de bedrijven voor het beheer van afvalstoffen
vertegenwoordigen. De opdracht van deze werkgroep
is de uitwerking van gemeenschappelijke voorstellen
met betrekking tot de berekeningsmethode van de
referentiekost.

• Artikel 6 vervolledigt en actualiseert de basisscenario’s
(voor de inzameling) die Fost Plus tegen de reële en
volledige kost moet terugbetalen.
	De overgangsinzamelingssystemen, de vroegere
PMD-inzameling en de nieuwe P+MD-inzameling zijn
nu allemaal terug te vinden in artikel 6. Dit moet dus
in samenhang met artikel 2, dat de timing oplegt,
gelezen worden.
	Daarnaast voorziet het de mogelijkheid om voor
papier/karton en PMD meer frequent inzamelingen
uit te voeren in gemeenten en agglomeraties met een
hoge bevolkingsdichtheid.
Voor papier / karton versterkt het de inzameling door
middel van individuele containers, waarbij de eerder
aan de bevolking vastgestelde dekkingsgraad van 10%,
wordt opgeheven. Tegelijkertijd voert het een tussenkomst van Fost Plus in de investeringskosten voor de
containers in.

• Artikel 7 voert een nieuwe aanvullende tussenkomst
in, waarbij Fost Plus tussenkomt in de operationele
kosten van de recyclageparken (huur en lediging van
de containers).

• Artikel 8 stelt in de aanloop naar de nieuwe P+MDinzameling de vergoeding van de overgangsscenario’s
vast om zowel de inzamelingskosten als de verwerkingskosten te dekken.

• Artikel 11 past de verdeelsleutel aan die het aandeel
van verpakkingen in de stroom papier/karton vastlegt,
evenals de vergoedingsplicht van Fost Plus, naar aanleiding van de laatste studie uitgevoerd door de IVC in
2018. Deze studie heeft tot de volgende verdeelsleutel
geleid: voor papier/karton dat gemengd selectief wordt
ingezameld, kan 32 % van het tonnage door Fost Plus in
rekening gebracht worden, en 44 % van de kosten voor
inzameling moeten door Fost Plus vergoed worden.
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• Artikel 13 bepaalt dat de ondersteuning aan de ontwikkeling van een netwerk voor ingegraven glasbollen
onder vereenvoudigde voorwaarden wordt voortgezet.
Het deel dat door Fost Plus moet gefinancierd worden
voor de aankoop en de plaatsing van de ingegraven
glasbollen is behouden op 50 %. Het jaarlijkse totale
budget wordt geplafonneerd op € 720.000, te verdelen
tussen de Gewesten. Dit bedrag werd berekend om
de plaatsing van ongeveer 600 ingegraven glasbollen
tegen het einde van de vijf jaar van deze erkenning
mogelijk te maken.

• In artikel 14 wordt de vergoeding voor de kosten voor
de opvolging van de projecten voor inzameling vanaf
nu op forfaitaire wijze door Fost Plus terugbetaald aan
de bevoegde rechtspersonen van publiekrecht.
	De vergoeding voor de opvolgingskosten hangt dus
niet meer af van een bedrag dat gekoppeld is aan de
inzamelkosten, maar ze wordt voortaan omschreven
als een forfaitaire vergoeding per inwoner, met een
verhoging voor de zones met een lage bevolkingsdichtheid. Deze nieuwe forfaitarisering maakte het
mogelijk om het bedrag van de opvolgingskosten van
de vorige erkenning te behouden en het op een meer
evenwichtige manier te verdelen.

• Artikel 15 verduidelijkt de regels voor de lokale
communicatie, met name in het kader van de invoering
van de P+MD-inzameling.

• Artikel 16 voorziet de stopzetting van het bonusmalussysteem voor het PMD-residu en de invoering van
een nauwkeurige monitoring van de samenstelling van
het sorteerresidu voor P+MD.

• Artikel 18 introduceert een nieuwe bijdrage ten
laste van Fost Plus voor de kosten van de verwerking
van verpakkingen aanwezig in de KGA-, DSM- en
HCA-stromen.

• In artikel 28 werden de nieuwe regels voor de berekening van de ‘Groene Punt’-tarieven aanzienlijk
aangepast met het oog op de invoering van het
principe van de eco-modulatie. De regels voorzien
met name een sterk ontradend tarief, dat minstens

het dubbel is van het hoogste tarief voor recyclage,
voor de soorten verpakkingen die hinderlijk zijn voor
de selectieve inzameling en/of de sortering of die niet
kunnen gerecycleerd worden. Het voorziet ook in het
toerekenen van specifieke kosten aan verpakkingen
omschreven in de gewestelijke netheidsplannen en/
of die verontreinigd zijn door gevaarlijke stoffen of die
deze hebben bevat.
In deze context voorziet artikel 28 de oprichting van
een werkgroep “materialen”, die als taak heeft mee
te werken aan de invoering van de nieuwe berekeningsmethode voor het Groene Punt. Deze groep
moet minstens bestaan uit Fost Plus, de Interregionale
Verpakkingscommissie, de Gewesten, de FOD
Leefmilieu, de territoriaal bevoegde rechtspersonen
van publiekrecht, de federaties die de bedrijven voor
het beheer van afvalstoffen, de materiaalorganisaties,
de sorteercentra en de recyclagebedrijven vertegenwoordigen en de federaties die de bedrijven van de
distributie en de productie of de invoer van verpakte
producten vertegenwoordigen.

•	De artikelen 33 tot en met 36 versterken het luik
“preventie”, gelet op de wens van Fost Plus om zich in
deze materie te verdiepen en de cruciale rol van het
erkende organisme om bedrijven te motiveren en aan
te sporen om deze weg in te slaan.
Fost Plus dient hiertoe de gemakkelijk recycleerbare
verpakkingen, de preventie aan de bron, alsook het
hergebruik actief te promoten. Het erkend organisme
zal opleidingen inzake “design for recycling” en business
modelinnovatie moeten organiseren.
Het artikel 35 voorziet verder in de oprichting door Fost
Plus van een website “oververpakking” en een e-mailadres teneinde consumenten in staat te stellen om
problemen in verband met oververpakking te melden.

• Het artikel 37 versterkt het luik “inzameling out-ofhome”, in het bijzonder door nieuwe en ambitieuze
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn onder meer,
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tegen 2023: het verdubbelen van de hoeveelheid
selectief ingezamelde verpakkingen van drank en
andere voedingsproducten die buitenshuis worden
verbruikt; het verdubbelen van de inzameling van PMD
bedrijven in het bedrijfsmatig circuit; het capteren van
minstens 26.000 ton buitenshuis verbruikt PMD-afval.
Er gaat bijzondere aandacht naar de mobiele
consumptie (on-the-go). In zijn aanpak moet Fost Plus
testprojecten opzetten die specifiek hierop gericht zijn,
bijvoorbeeld, het meten van de impact van de beloningssystemen, het vergelijken van de sortering aan
de bron, de voorsortering en de nasortering van de
ingezamelde verpakkingen en het opmaken van een
massabalans van verpakkingen van on-the-go geconsumeerde voedingsproducten.
Fost Plus moet bovendien aan de IVC een voorstel voorleggen voor de nieuwe aanpak voor de inzameling van
P(+)MD bij de bedrijven en voor de inzameling “out-ofhome” van P(+)MD. Dit voorstel zal onder meer het
vergoedingssysteem voor de bedrijven omvatten.
	Zoals bij de vorige erkenning, stelt Fost Plus elk jaar
een basisprogramma “out-of-home” op dat een evenwichtige geografische dekking heeft en dat een
gemeenschappelijke basis zal vormen in de drie
Gewesten.

• Met deze nieuwe erkenning kon de informatieplicht
van Fost Plus aan de IVC geharmoniseerd worden,
meer bepaald door te voorzien dat Fost Plus aan de
IVC de volgende documenten communiceert en
voorlegt voor 15 september van elk jaar: het verslag
met betrekking tot preventie, het voorstel voor het
basisprogramma ‘out-of-home’-, het actieplan betreffende de inzameling van zwerfvuil en de acties of
voorstellen die gefinancierd worden in het kader van
het beleid van de Gewesten inzake preventie en beheer
van verpakkingsafval.

• Artikel 47 voorziet nieuwe bepalingen om de
consumptie van plastic draagtassen zo veel mogelijk
te beperken. Hiertoe moet Fost Plus een actieplan
uitwerken met de leden die geïdentificeerd werden als
leveranciers van plastic draagtassen en hun sectorale
vertegenwoordigers.

De referentiekosten 2018 en de
referentiewaarden 2017
De referentiekosten 2018 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 2018.
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.
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 2018 als
volgt bepaald:

Referentiekosten 2018
IVCIE

100% vast

PAPIER/
KARTON

PMDOPHALING

Bollen/h-a-h

60% vast

100% vast

60% vast

Containers

€/inw

100%
variabel
€/ton

€/inw

40%
variabel
€/ton

€/inw

100%
variabel
€/ton

€/inw

40%
variabel
€/ton

€/inw

100%
variabel
€/ton

€/inw

40%
variabel
€/ton

Totaal

1,6731

54,74

1,0039

21,89

1,4971

56,74

0,8982

22,70

0,1760

42,89

0,1056

17,16

>200

1,5751

52,33

0,9450

20,93

1,4354

54,06

0,8612

21,62

0,1397

40,31

0,0838

16,12

<200

2,2394

66,82

1,3436

26,73

1,8458

72,10

1,1075

28,84

0,3936

49,75

0,2362

19,90

Totaal

4,4776

73,83

2,6866

29,53

3,8895

83,96

2,3337

33,58

0,5881

42,11

0,3529

16,84

>200

4,3628

71,02

2,6177

28,41

3,9270

80,03

2,3562

32,01

0,4358

36,44

0,2615

14,57

Methode ABC (1)
GLAS

Totaal

100% vast

60% vast

<200

5,3263

93,57

3,1958

37,43

3,7032

125,24

2,2219

50,09

1,6231

59,47

0,9739

23,79

Totaal

3,7858

244,89

2,2715

97,96

3,4575

250,35

2,0745

100,14

0,3283

191,96

0,1970

76,79

>200

3,5378

239,81

2,1227

95,92

3,3960

247,36

2,0376

98,94

0,1418

127,60

0,0851

51,04

<200

5,9822

277,97

3,5893

111,19

4,0443

274,74

2,4266

109,89

1,9380

288,43

1,1628

115,37

2,2800

155,52

1,3680

62,21

PMD-SORTERING

(1) gewogen gemiddelde van de jaren 2013 (10%), 2014 (15%), 2015 (20%), 2016 (25%) en 2017 (30%), geactualiseerd naar het prijsniveau 2018
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De controle en opvolging van
Fost Plus
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.

De referentiewaarden 2017 zijn de gemiddelde
verkoopwaarden van de ingezamelde en gesorteerde
materialen in het jaar 2017.
De IVC heeft de referentiewaarden 2017 halverwege 2018
goedgekeurd. Deze waarden werden gebruikt als basis
voor de vergoedingen in 20188. In 2019 zal evenwel een
correctie van de vergoedingen plaatsvinden, na de goedkeuring door de IVC van de referentiewaarden 2018.
De referentiewaarden 2017, goedgekeurd door de IVC,
zijn de volgende:
Materiaal (selectief
ingezameld en gesorteerd)

8

Gemiddelde prijs
(EUR/ton)

In 2018 kwam de opvolgingscommissie Fost Plus slechts
twee keer samen. Het tweede semester van het jaar was
vooral gewijd aan de voorbereiding en de hoorzittingen
in het kader van de nieuwe erkenning.
De belangrijkste onderwerpen die tijdens deze twee
vergaderingen werden besproken, waren:

• De erkenningsaanvraag
• Het P+-implementatieplan
• Het basisprogramma voor de inzameling van PMD
“out-of-home”
•	De werkprogramma’s verbonden aan de halve euro
2018
•	De importban ingesteld door China op een aantal
afvalstromen

Papier/karton

134,45

Glas

27,73

•	De wijziging van het Samenwerkingsakkoord van
4 november 2008

Staal

157,85

•	De kassazakken

Aluminium

867,74

Drankkartons

27,78

•	De resultaten van recyclage en nuttige toepassing
voor 2017

HDPE

343,62

PET blauw

247,19

•	De IVC-studie omtrent de verdeelsleutel voor papier
en karton

PET helder

281,70

•	De module “Import data”

PET groen

278,19

•	De referentiewaarden

PET (gemiddeld)

271,60

Plastics (PET + HDPE)

287,36

•	De nieuwe auditor voor de boekhoudkundige analyse
van de erkende organismen

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.”
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4 Valipac
De uitvoering van de erkenning: artikel 18
Sinds zijn oprichting als erkend organisme voor bedrijfsmatig verpakkingsafval, verstrekt Valipac gegevens met
betrekking tot de inzameling, de recyclage en de nuttige
toepassing van bedrijfsmatig verpakkingsafval.
In zijn 20-jarig bestaan heeft Valipac een grote expertise
opgebouwd op het vlak van verpakkingsafval en afvalstromen die verpakkingsafval bevatten. Om die reden
hebben de Gewesten bij zijn laatste erkenning aan Valipac
gevraagd om een monitoringsysteem voor bedrijfsmatig
afval op te zetten, dat niet beperkt is tot enkel bedrijfsmatig verpakkingsafval. Valipac heeft de handschoen
opgenomen en deze monitoring ontwikkeld in overeenstemming met artikel 18 van zijn erkenning.
Tijdens verschillende vergaderingen heeft de werkgroep
die belast is met de uitvoering van deze bepaling van
de erkenning, zich over deze uitvoering van artikel 18 en
over de structuur van de ermee samenhangende rapportage gebogen. Deze werkgroep, die uiteraard bestaat uit
Valipac en de IVC, omvat ook vertegenwoordigers van de
gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor afval. De
gesprekken gingen over de gerapporteerde categorieën
van stromen en over de geografische verdeling van deze
stromen voor de rapportage.
Op 31 oktober 2018 heeft Valipac een eerste versie van de
rapportage met betrekking tot artikel 18 ingediend. Deze
omvat niet de volledige markt van het Belgische bedrijfsmatige afval, maar dekt er een zeer groot deel van, meer
bepaald het afval dat ingezameld wordt door alle operatoren die samenwerken met Valipac in het kader van de
rapportage over de verpakkingen.
Deze rapportage omvat 14 bedrijfsmatige afvalstromen.
Het rapport bevat het niet-gesorteerde restafval, papier/
karton, hout A, B en C, ferro- en non-ferrometalen en
gemengde metalen, vlakglas, holglas en gevaarlijk glas,
plasticfolie, PSE en hard plastic. De afvalhoeveelheden
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worden globaal meegedeeld en ook per gewest opgesplitst. Binnen elk gewest wordt dit afval nog eens
verdeeld in verschillende zones en activiteitensectoren.
De IVC heeft bij ontvangst van dit rapport een controle
uitgevoerd. Ze heeft met name de inzamelingsmethode,
de controlemethode en de methode voor samenvoeging van de gegevens die Valipac toepast gecontroleerd.
Tijdens deze controle heeft de IVC de hoge kwaliteit van
het werk van Valipac en het belang van de geleverde
cijfers kunnen vaststellen.
Het rapport had betrekking op het jaar 2017. Dit is het
eerste uitvoeringsjaar van de huidige erkenning van
Valipac, en dus wordt dit beschouwd als een nulmeting.
Een vertrekpunt dat nog aan belang zal winnen in de
toekomst, omdat het ons in staat zal stellen om de evolutie
van de cijfers voor de selectieve inzameling op te volgen.

De controle en opvolging van Valipac
De controle van de resultaten behaald door het erkend
organisme Valipac is een kerntaak van de Interregionale
Verpakkingscommissie.
De controle op de resultaten die Valipac in 2018 indiende
voor het werkingsjaar 2017, werd afgerond in december
2018. De cijfers voor 2017 werden goedgekeurd in
januari 2019.

•	De betaling van premies via het platform ‘MyCertificate’
(https://mycertificate.valipac.be/). Het gaat om de
startpremie, de containerpremie, de zakkenpremie en
de recyclagepremie waar ontpakkers onder bepaalde
voorwaarden recht op hebben;

• Het KMO-plan 2018 en de concrete uitvoering ervan;
•	De evolutie van de waarde van de materialen;

Om de Interregionale Verpakkingscommissie toe te laten
de werking van Valipac op een gestructureerde manier
op te volgen, werd een opvolgingscommissie opgericht.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Valipac en van
het Permanent Secretariaat van de IVC.

• Het actieplan circulaire economie volgens het artikel

In 2018 vergaderde deze opvolgingscommissie viermaal.
Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan bod:

•	De implementatie van het artikel 18 van de erkenning

•	De controle van de resultaten van recyclage en nuttige
toepassing voor het werkingsjaar 2017 en de evolutie
van de voorlopige resultaten voor het werkingsjaar 2018;
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16 § 3 van de erkenning;

• Het in kaart brengen van de tweede stap van de
recyclageketens volgens het artikel 6 van de erkenning;
en de daaruit voortvloeiende gegevensoverdracht over
2017 door de operatoren.

5

De cijfers van recyclage en
nuttige toepassing voor 2017
De resultaten van Fost Plus
De in 2017 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. 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 en doordat het HORECA-glas ook in rekening
wordt genomen, terwijl dat waarschijnlijk niet volledig
aangegeven wordt bij Fost Plus. Voor metalen wordt de
overschrijding van de 100% verklaard door het feit dat
Fost Plus niet de volledige Belgische markt dekt voor dit
materiaal9.

Verder, met de inwerkingtreding van de gewijzigde
erkenning van Fost Plus op 1 juli 2017, werd de verdeelsleutel voor de verrekening van de verpakkingsfractie in
de papier/kartonstroom aangepast, waardoor in 2017
de 100% recyclage van papier/karton opnieuw werd
overschreden.
De IVC aanvaardt voor recyclage nooit méér dan de aan het
erkende organisme door zijn leden aangegeven hoeveelheden. Het recyclagepercentage voor papier/karton, 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.
De onderstaande tabel omvat de cijfers vastgelegd als
zijnde de definitieve resultaten verkregen door Fost Plus
voor het jaar 2017.
Fost Plus behaalt voor het aangiftejaar 2017 een recyclagepercentage van 83,5%.
Andere nuttige toepassing
(in ton)

Aangesloten
hoeveelheden
(in ton)

Recyclage
(in ton)

Recyclage
(%)

Papier/karton

175.607

175.607

100,0

2.734

Glas

292.789

292.789

100,0

47.631

Plastics

213.114

90.265

42,4

Metalen

73.998

73.998

100,0

Drankkartons

17.408

15.864

91,1

Overige

4.217

43

1,0

Totaal

Niet
aangesloten
gerecycleerde
hoeveelheden

648.567

83,5

Totale
nuttige
toepassing
(in ton)

Totale
nuttige
toepassing
(in %)

723.449

93,1

22.534
1.983

22.534
777.133

9

Energieterugwinning

52.347
74.881

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.

INHOUDSTAFEL

17 |

ACTIVITEITENVERSLAG 2018 • De cijfers van recyclage en nuttige toepassing voor 2017

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 2007-2017)
KG/INW.
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Evolutie van de inzamelkost per materiaal, per gewest en in België, uitgedrukt in Euro/ton
(periode 2007-2017)
EUROS/TON
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Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op het inzamelresultaat (jaar 2017)
TON PER METHODE
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Per fractie, aandeel van de inzamelmethode op de inzamelkosten (jaar 2017)
KOST PER METHODE
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De resultaten van Valipac
De in 2017 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 Valipac behaalde resultaten voor 2017.
Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

Recyclage
(in %)

Kunststof

100.291

54.510

54,4 %

Papier/karton

425.408

437.743

100,0 %

Metaal

36.715

33.142

90,3 %

Hout

176.815

149.379

84,5 %

Overige materialen
Totaal

7.388

683

9,2%

746.617

675.458

88,8 %

Valipac behaalde voor het aangiftejaar 2017 een recyclagepercentage van
88,8%.

De resultaten van de individuele
verpakkingsverantwoordelijken
Wat het aangiftejaar 2017 betreft, hebben in totaal 124 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:
Op de markt
gebracht
(in ton)

Recyclage
(in ton)

Recyclage
(in %)

Papier/karton

30.951,69

28.849,60

93,2%

Kunststof

2.612,54

2.378,13

91,0%

Metaal

1.089,19

1.053,98

96,8%

Hout

11.984,18

11.222,25

93,6%

619,73

514,32

83,0%

47.257,33

44.018,28

93,1%

Overige materialen*
Totaal
*met inbegrip van glas

INHOUDSTAFEL

21 |

ACTIVITEITENVERSLAG 2018 • De cijfers van recyclage en nuttige toepassing voor 2017

De globale resultaten
In dit punt worden de resultaten weergegeven die België
voor het jaar 2017 rapporteert aan de Europese Commissie
(Eurostat). In de door Europa bepaalde berekeningswijze
moet rekening worden gehouden met:

• alle eenmalige verpakkingen die op de Belgische markt
worden gebracht, d.w.z. ook met de hoeveelheden die
door free-riders op de markt worden gebracht;

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
2017 weer:

• alle herbruikbare verpakkingen die voor de eerste keer

Recyclage
(en %)

op de Belgische markt worden gebracht;

• de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van
verpakkingsafval van eenmalige verpakkingen, zoals
meegedeeld door de erkende organismen Fost Plus en
Valipac, alsook door de verpakkingsverantwoordelijken
die zelf de terugnameplicht vervullen;

• de resultaten van recyclage en nuttige toepassing van
herbruikbare verpakkingen die uit de handel worden
genomen.
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Glas

100,0

Plastic

43,4

Papier/karton (gewoon)

89,2

Drankkartons

97,3

Totaal papier/karton

89,4

Metalen

98,3

Hout

80,9

Andere

3,2

Totaal

81,9
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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.

De monitoring van de herbruikbare verpakkingen op
Belgisch grondgebied werd voortgezet voor het aangiftejaar 2017.

Sinds 2003 volgt de IVC ook de aangiften op van de
herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen die bij Valipac
worden gedaan.

Globale evolutie van de huishoudelijke herbruikbare
verpakkingen

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.

Onderstaande grafiek omvat de evolutie van de aan
gegeven gewichtshoeveelheden herbruikbare huishoude
lijke drankverpakkingen10, opgesplitst per materiaalsoort,
en zoals aangegeven door alle leden van Fost Plus,
gedurende de periode 2000-2017

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.

Glas

569 953

Papier/karton

1 073

Metaal

5 053

Kunststof

6 298

Andere

190

Totaal

582 567

Evolutie herbruikbare drankverpakkingen alle leden Fost Plus
TON
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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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Globale evolutie van de
bedrijfsmatige herbruikbare
verpakkingen
Onderstaande grafiek omvat de evolutie van de aangegeven gewichtshoeveelheden herbruikbare bedrijfs
matige verpakkingen, opgesplitst per materiaalsoort, en
zoals aangegeven door alle leden van Valipac, gedurende
de periode 2003-2017.
Materiaal

Absoluut/
ton

Papier/karton

%

15 774

0,51%

1 470 723

47,22%

Kunststof

856 311

27,49%

Metaal

770 017

24,72%

Hout

Andere
Total

1 778

0,06%

3 114 603

100,00%

Evolutie herbruikbare vepakkingen alle leden Val-I-Pac
TON
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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 is de IVC ook 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. Deze transportmeldingen zijn ofwel een voormelding als aankondiging
van een gepland transport, ofwel een namelding ter
bevestiging van een transport dat ter bestemming is
gekomen, ofwel een annulatie van een voorgemeld
transport dat uiteindelijk niet is vertrokken en worden dan
ook als dusdanig door de IVC in een databank ingegeven
en geregistreerd.
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In 2018 is de IVC gestart met de noodzakelijke ontwikkeling van een nieuwe databank om zo te kunnen voldoen
aan bepalingen die vermeld staan in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest, betreffende de coördinatie van het beleid inzake
grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. Het
zijn hoofdzakelijk de bepalingen die betrekking hebben
op de mogelijkheid tot het elektronisch melden van transporten, de toegankelijkheid van de gegevens voor de
inspectiediensten en het heffen van een dossierkost voor
het behandelen van een kennisgeving, welke een nieuwe
databank noodzakelijk maken.
Nog steeds in 2018 heeft de IVC de behandeling van
719 nieuwe kennisgevingen opgestart, en heeft voor
609 daarvan in 2018 ook de beslissing verstuurd. Voor
97 van de nieuwe 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. Bij 3 nieuwe
kennisgevingen werd op verzoek van de kennisgever de
procedure stopgezet.
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Er werden in het jaar 2018 ook nog 104 beslissingen
verstuurd van kennisgevingen waarvan de IVC reeds voor
1 januari 2018 de behandeling heeft gestart, wat het totaal
aantal beslissingen voor 2018 op 713 brengt, 245 daarvan
betroffen een beslissing voor een kennisgeving voor de
overbrenging met doorvoer door de haven (maritiem
transport).
Wat betreft de transportmeldingen in 2018, werden er
46.261 voormeldingen, 44.004 nameldingen en 4.170
transportannulaties geregistreerd, wat het totaal registraties op 94.435 brengt.
Wat betreft de gevolgde trajecten in 2018 konden er 132
verschillende trajecten opgetekend worden, 53 daarvan
verliepen zowel door Vlaanderen als door Wallonië
(28 V/W en 25 W/V), 54 enkel door Vlaanderen en 25
uitsluitend door Wallonië (criterium: plaats van ingang/
plaats van uitgang).

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 kan gecontacteerd worden en
wordt soms gecontacteerd door een inspectiedienst bij
feitelijke transportcontrole met doorvoer door België. De
IVC wordt betrokken indien er voor de terugzending van
afval van een illegale overbrenging een kennisgeving
moet worden opgesteld.
Bijgevolg heeft de IVC in 2018, bovenop de behandeling
van de reguliere kennisgevingen, ook 17 verkorte kennisgevingen opgesteld die nodig waren voor de regeling
van terugzendingen.

Overzicht van de trajecten meer dan 1.000 keer gebruikt
in 2018:
Ingang België

Uitgang België

Aantal keer

ADINKERKE (E40/A18)

POSTEL (E34/A21)

12.279

ADINKERKE (E40/A18)

MEER (E19/A1)

6.012

STERPENICH (E411/A4)

HENSIES (E19/A7)

2.379

HENSIES (E19/A7)

EYNATTEN (E40/A3)

1.170

ADINKERKE (E40/A18)

BOORSEM (E314/A2)

1.050
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Evolutie aantal kennisgevingen
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Evolutie aantal transporten
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42.224

2016

49.403

2017
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45.319

2018

Evolutie aantal transportregistraties
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Evolutie gebruikte trajecten
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