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Woord van de Voorzitster en de Directeur

Ambitieus plan voor Valipac
In 2021 ging een groot deel van onze aandacht, en dat is logisch, naar de nieuwe erkenning van Valipac, het erkend organisme voor bedrijfsmatig verpakkingsafval. Hun erkenningsaanvraag bereikte ons ongeveer halverwege het jaar. We hadden eerder al verwachtingen en
focuspunten voor de nieuwe erkenning gedefinieerd, waaronder circulariteit, transparantie en recyclage in Europa. Dankzij die proactieve
aanpak konden we de erkenningsaanvraag snel en efficiënt afronden. Een werkwijze die zeker voor herhaling vatbaar is bij de voorbereiding
van de nieuwe erkenning van Fost Plus.
De nieuwe erkenning van Valipac trad in werking op 1 januari 2022 en ze geldt voor 5 jaar. Ons harde werk heeft een ambitieuze tekst opgeleverd die meer dan ooit inzet op circulaire economie met deze speerpunten: selectieve inzameling, recyclage binnen Europa, preventie,
eco-modulatie, circulariteit, transparantie en hergebruik van bedrijfsmatig verpakkingsafval, met volledig respect voor de vrije markt. De
erkenning besteedt bijzondere aandacht aan de situatie van KMO’s, ook wat het systeem voor de vergoedingen van de ontpakkers betreft.
De erkenning bouwt verder op de eerdere lijn om kwalitatieve recyclage maximaal te realiseren binnen Europa en, waar mogelijk, binnen
onze landsgrenzen. Tegen 2030 zou dat voor 100 % een feit moeten zijn.
Transparantie is cruciaal. Alle recyclageketens moeten ondubbelzinnig in kaart worden gebracht. Valipac en de IVC maken samen een
gedetailleerd controleprogramma op om ook een systematische audit van de eindrecycleurs tot stand te brengen. Hiermee kunnen we
garanderen dat al het ingezamelde bedrijfsmatige verpakkingsafval effectief gerecycleerd wordt onder goede omstandigheden.
België is op dat vlak koploper in Europa.
Met aangepaste tarieven stimuleren we het gebruik van postconsumerrecyclaat en ontmoedigen we niet-recycleerbare verpakkingen.
De nieuwe erkenning pakt niet enkel de afvalfase aan. Een ambitieus programma met duidelijke doelen zet verder in op preventie, in combinatie met hergebruik. Operationeel zijn er bijkomende, nieuwe manieren die de impact van Valipac moeten versterken: zo zetten we via
proefprojecten in op circulariteit.

Hoogwaardige recyclage voor huishoudelijk verpakkingsafval in ons land
2021 is ook het jaar waarin Fost Plus verder heeft ingezet op hoogwaardige recyclage van huishoudelijk afval binnen onze landsgrenzen.
Sinds eind 2021 is de nieuwe, uitgebreide blauwe zak op het hele Belgische grondgebied in gebruik. Ondertussen lijkt hij al helemaal ingeburgerd.
De sorteercentra Val’Up, Valtris, Prezero en Indaver zijn ondertussen operationeel. Het nieuwe sorteercentrum van Sitel is in aanbouw. Ook
de nieuwe lijn in de recyclagefabriek van Ecoo Houthalen, die al operationeel is, en de toewijzingen van recyclagemarkten voor PET aan
Filao, dat ondertussen in aanbouw is, en, in 2022, aan Mopet Belgique, zijn belangrijke stappen in de verwezenlijking van de circulaire
economie.

Bijkomende stromen en zwerfvuil
Met het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP) hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van
een nieuw samenwerkingsakkoord met twee focuspunten.
Enerzijds ambieert het akkoord de realisatie van een interregionaal kader voor de aanpak van andere stromen dan verpakkingsafval
waarvoor een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid geldt. Anderzijds plant het de kosten voor het beheer van zwerfvuil en voor
de netheid van de openbare ruimte ten laste te leggen van de veroorzakers van die afvalstromen, overeenkomstig de verplichtingen van de
nieuwe Europese ‘single use plastic’ richtlijn.

Duurzaam samenwerken “post-covid”
Al dat werk hebben we met de IVC verzet op een ‘hybride’ manier, zoals dat vandaag soms wordt genoemd. Wij verkiezen de term
‘duur zaam’, omdat het gaat over de behoeften van onze mensen.
Ook na de lockdown hebben we de gevolgen van de corona-maatregelen op onze werking en onze medewerkers gevoeld, hoewel het
zeker beter ging. Samen in één ruimte vergaderen kan weer, en dat is zeer welkom.
Maar toch… Altijd afwisselen tussen thuis en kantoor, tussen offline en online, en in een vergadering soms de combinatie van beide:
het blijft voor ieder zoeken naar een manier die werkt, ook inzake het welbevinden. We houden rekening met maanden, en, wie weet,
langer nog, waarin we onze manier van werken zullen moeten blijven afstemmen op het corona-beleid van de overheid: soms thuis, dan
weer hybride, dan weer zoals voorheen. Met wat we de afgelopen jaren hebben geleerd staan we alvast sterker hierin, want flexibeler.

Martine Gillet, Voorzitster

Marc Adams, Directeur

1
De werking van de Interregionale Verpakkingscommissie
(IVC)
1.1

De missie van de IVC

De IVC heeft onder andere de volgende taken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Controleren of bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) en erkende organismen hun informatie- en terugnameplicht naleven.
Controleren hoe de verpakkingsverantwoordelijken en erkende organismen hun wettelijke percentages van recyclage en nuttige
toepassing halen.
Preventieplannen van bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) goedkeuren of weigeren.
Erkenning verlenen of weigeren aan de organismen die instaan voor de promotie, coördinatie en financiering van
selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval.
De Gewestregeringen ondersteunen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld door overlegfora te creëren, logistieke
ondersteuning te bieden of wetswijzigingen voor te stellen.
Studies en onderzoeken voeren of laten uitvoeren naar het beheer en de preventie van verpakkingsafval.
Behandelen van kennisgevingen teneinde een goedkeuring af te leveren voor de geplande overbrenging van
afvalstoffen die niet afkomstig zijn uit België en ook niet in ons land verwerkt zullen worden. En het verwerken van de aan een
goedgekeurde kennisgeving verbonden transportmeldingen.

1.2

De samenstelling van de IVC

De samenstelling van het Beslissingsorgaan in 2021

- Vlaams Gewest -

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest -

- Waals Gewest -

Gewone leden

Plaatsvervangers

Gewone leden

Plaatsvervangers

Gewone leden

Plaatsvervangers

Ann De Boeck

Luc Goeteyn

Marion Courtois

Luc Goeteyn

Guillaume Lepère

Nick Vliegen

Roeland Bracke

Céline Schaar

Anneleen De Wachter

John Wante

(voorzitster tot 04/03/2021)

Stéphanie
Thomaes

Sylviane Bilgischer
Lara Hotyat (1)
Vincent Brahy

Marie-Hélène Lahaye

Stéphany Uny

Milan Jousten

Martine Gillet

Jean-Yves Mercier

(voorzitster vanaf 05/03/2021)

(1) Mevrouw Bilgischer werd vanaf 30 september 2021 als effectief lid vervangen door mevrouw Hotyat.

Het organogram van het Permanent Secretariaat in 2021

Diensten van de Directeur
Marc Adams

Dienst Preventie, Onderzoek, Externe
Controle Neerwaarts en Doorvoer

Dienst Algemene Zaken en
Externe Controle Opwaarts

Dienst Erkenningen, Aangiftes
en Interne Controle

Caroline Auriel
Diensthoofd

Linda Vanden Broecke
Diensthoofd

Quentin Mathot
Diensthoofd

Aan het einde van 2021 telde het Permanent Secretariaat 18 medewerkers.

1.3

De begroting 2021 van de IVC

De effectieve bestedingen van de IVC in 2021:

De verdeelsleutel voor de financiering van de IVC zoals bepaald
in het Samenwerkingsakkoord:

Totaal: € 700 435,69

1.4

Het Interregionaal Platform Uitgebreide Producenten-verantwoordelijkheid
(IPUP)

De IVC vervult de rol van secretariaat voor het Interregionaal Platform
Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, opgericht in 2009.
DOEL
Gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).
STRUCTUUR
De 3 gewesten > de 3 Gewestelijke administraties

HOE
Structureel relevante gegevens uitwisselen.

UPV en zwerfvuil
Met het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP) hebben we hard gewerkt aan
een nieuw samenwerkingsakkoord met twee focuspunten.
Enerzijds ambieert het akkoord de realisatie van een
interregionaal kader voor de aanpak van andere stromen
dan verpakkingsafval, waarvoor een Uitgebreide
Producentenverantwoordelijkheid (UPV) geldt. Anderzijds
plant het de kosten voor zwerfvuil ten laste te leggen aan
de veroorzakers van die afvalstromen.

2
Valipac: krachtlijnen van de nieuwe erkenning
Op 2 december 2021 heeft de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) een nieuwe erkenning voor 5 jaar verleend aan Valipac,
het organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval.
Om de circulaire economie tot stand te brengen, heeft de IVC Valipac ambitieuze doelstellingen opgelegd op het gebied van selectieve
inzameling, recyclage binnen Europa, preventie, eco-modulatie, circulariteit, hergebruik van bedrijfsmatige verpakkingen en transparantie
van de verwerkingsketens. In de erkenning wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het Valipac-systeem voor
de KMO’s.

2.1

Streefdoelen in de nieuwe erkenning

In de nieuwe erkenning van Valipac zijn algemene doelstellingen opgenomen die de strategische keuzes van de Gewesten op het gebied
van bedrijfsmatig verpakkingsafval weerspiegelen.
In samenspraak met de Interregionale Verpakkingscommissie en het bedrijfsleven moet Valipac zich richten op de volgende streefdoelen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Recyclage in de EU en België
tegen 2026 80 %, en tegen 2030 100 % van al het bedrijfsmatig verpakkingsafval in de Europese Unie en bij voorkeur in België
recycleren op een efficiënte en hoogwaardige manier;
Transparantie
volledige traceerbaarheid tot stand brengen van de verpakkingsafvalstoffen tot aan hun eindbestemming en volledige kennis
realiseren van de verwerkingsketens voor al het bedrijfsmatig verpakkingsafval;
Informatie uitwisselen via platform
maximale samenwerking realiseren met publieke en private Europese organisaties om een informatie-uitwisselingsplatform op
te zetten, teneinde informatie te kunnen delen over audits uitgevoerd bij recycleurs;
Selectieve inzameling
zo hoog mogelijke selectieve inzameling van bedrijfsmatig (verpakkings)afval verwezenlijken door sensibiliserings- en
communicatiecampagnes en door doorgedreven monitoring, waarbij de bedrijfswereld verder wordt gewezen op de geldende
verplichtingen tot selectieve inzameling;
Nog meer selectieve inzameling
tegen 2025 het aantal bedrijven dat één of meerdere verpakkingsstromen selectief aanbiedt te doen stijgen met 25 % ten opzichte van
2019 en vervolgens tegen 2030 minstens nog eens met 25 % ten opzichte van 2025;
Maximale scheiding van restafval
de hoeveelheid recycleerbaar bedrijfsmatig verpakkingsafval in het bedrijfsrestafval tot nul te herleiden.

2.2

Forfaits en KMO-plan

Valipac moedigt de ontpakkers aan om bedrijfsmatig verpakkingsafval zo veel mogelijk selectief in te zamelen, door het betalen van
een containerforfait, een recyclageforfait en een startforfait. In het verlengde van de vorige erkenningen zal Valipac zijn systeem voor de
vergoedingen van de ontpakkers handhaven, met steeds bijzondere aandacht voor kleine ontpakkers en kleinhandelaars, via het KMO-plan.
Om na te gaan of zijn systeem van forfaits nog steeds de totale en reële kosten voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval
weergeeft, zal Valipac tegen midden 2024 de forfaits grondig evalueren.
In dat kader zal Valipac de technische mogelijkheid onderzoeken om het recyclageforfait voor plastic te verdubbelen voor ontpakkers die
expliciet kiezen hun verpakkingsafval te laten recycleren in een circulaire toepassing, in de Europese Unie.

2.3

Circulaire economie

Hoogwaardige recyclage realiseren, downcycling voorkomen, circulaire toepassingen stimuleren: zo zetten we in op de circulaire economie.

2.3.1 Nieuwe cumuleerbare premies voor de operatoren
Daarom is er bovenop de normale administratieve vergoeding voor de operatoren (inzamelaars en recycleurs van bedrijfsmatig
verpakkingsafval) van 2 euro/ton, voorzien in nieuwe cumuleerbare premies voor deze operatoren:
1.
2.
3.
4.

10 euro/ton voor recyclage binnen de EU;
10 euro/ton voor recyclage binnen een maximale afstandsstraal, die bepaald wordt door de kosten verbonden aan de controle van de data;
5 euro/ton voor recyclage door gecertificeerde kunststofrecycleurs en
ten laatste vanaf 1 januari 2025, 5 euro/ton voor de recyclage van plastic in een circulaire toepassing, zoals bijvoorbeeld de recyclage
van folie tot folie.

Het bedrag van deze vergoedingen kan dus oplopen tot 32 euro/ton. (2)

2.3.2. Proefprojecten
Valipac ontwikkelt, in nauw overleg met de Interregionale Verpakkingscommissie, tegen 30 juni 2023 een ambitieus programma voor het
tot stand brengen van proefprojecten inzake circulariteit.
Dat programma heeft onder meer tot doel om tegen 2026 de helft van de ingezamelde folies tot nieuwe folies te recycleren.

2.4

Controle van data

De contracten met operatoren en traders moeten voldoende garanties bieden voor de effectieve recyclage van het bedrijfsmatig verpakkingsafval. Ze moeten vooraf goedgekeurd worden door de IVC.
Valipac neemt de volgende maatregelen om een controleniveau te garanderen dat voldoende waarborg biedt voor de juistheid van de data
inzake recyclage en nuttige toepassing, gecontroleerd tot op het niveau van de eindrecyclage of de eindverwerking:
1. het volledig in kaart brengen van de recyclageketen (de cartografie);
2. het opzetten van een programma voor de systematische auditering van al het bedrijfsmatige verpakkingsafval;
in het bijzonder, voor de hoeveelheden die in trading gaan, is er sprake van een systematische auditering als minstens 90% 		
van het tonnage jaarlijks geauditeerd wordt en niet later dan 6 maanden na afloop van de te auditeren periode;
3. het concrete auditprogramma jaarlijks samen met de IVC vastleggen.
Hoeveelheden die niet controleerbaar zijn, worden in principe uit de recyclagecijfers geweerd.

2.5

Eco-modulatie van de tarieven

De eco-modulatie van de tarieven van Valipac heeft als doel grondstoffen meer circulair te beheren en de impact van verpakkingen op het
milieu te verminderen.
Daarom voert Valipac vanaf 2022 voor verpakkingsverantwoordelijken een nieuw bonussysteem in: 50 euro per ton postconsumerrecyclaat,
voor het gebruik van postconsumerrecyclaat in plastic verpakkingen die voor minstens 50 % bestaan uit postconsumerrecyclaat (2).
Valipac zal in de loop van 2023 onderzoeken of dit systeem, vanaf 2024, kan worden uitgebreid tot verpakkingen die voor minder dan 50 %
bestaan uit postconsumerrecyclaat en of er een andere bonus kan gegeven worden voor verpakkingen die voldoen aan minimale “Design
for recycling”-criteria.
Daarnaast zal het tarief voor niet-recycleerbare verpakkingen vanaf 2023 minstens het dubbele moeten bedragen van het tarief voor
recycleerbare plastic.

(2) Valipac kan in bepaalde omstandigheden beslissen om nog verder te gaan dan hetgeen door de erkenning wordt opgelegd.

2.6

Preventie en hergebruik stimuleren

Valipac zal ook tegen december 2022 aan de Interregionale Verpakkingscommissie een ambitieus actieprogramma moeten voorstellen
inzake de preventie van verpakkingsafval bij de leden.
Dat actieprogramma moet streven naar een absolute daling, zonder het halen van de recyclagedoelstellingen in gevaar te brengen, voor
het geheel van de leden en ten opzichte van het tonnage van 2021, met minstens 5 % van de hoeveelheid eenmalige verpakkingen die op
de markt worden gebracht, en dit tegen het einde van de erkenningsperiode.
Valipac zal tegen dezelfde datum een gelijkaardig programma voorstellen om het gebruik van herbruikbare verpakkingen onder zijn leden
te stimuleren.
In het kader van de 2 actieprogramma’s is ook in proefprojecten voorzien.

2.7

Raportering van bedrijfsafval

Voor de rapportage van bedrijfsmatige afvalstromen die worden verwerkt of doorverkocht door operatoren die een contract met Valipac
hebben gesloten, zal Valipac gebruik blijven maken van de ‘myClients-Materials’-toepassing. Die is tijdens de vorige erkenningsperiode
ontwikkeld en is een erg efficiënt rapporteringsinstrument gebleken.
Het gaat om de stromen bedrijfsrestafval, papier/karton, A-hout, B-hout, C-hout, ferrometalen, non-ferrometalen, gemengde metalen, vlak
glas, hol glas, gevaarlijk glas, plastic folie, EPS en harde kunststoffen.
Het rapport bevat een heel aantal gegevens zoals de hoeveelheden per gewest voor elk van de afvalstromen, het aantal unieke ophaaladressen per gewest voor elk van de afvalstromen en de graad van selectieve inzameling per gewest en per cluster.

2.8

Resultaten van de cartografie 2020

Rapportering aan de IVC van de eindbestemmingen kunststofstromen 2020 (de cartografie).
De cartografie brengt de recyclageketen in kaart, van inzamelaar en trader tot eindrecycleur. In het totaal kon de keten van 56 kiloton
bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval volledig in kaart gebracht worden; dit afval werd in Europa, Azië of Turkije gerecycleerd.

Deze tonnages vertegenwoordigen 97,5 % van alle bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval dat in recyclage werd gebracht door de
operatoren die met Valipac een contract hebben. Valipac is dus goed op weg om de 100 % traceerbaarheid die door de nieuwe erkenning
opgelegd wordt, te realiseren.

2.9

Globaal overzicht van de eindbestemmingen van de recyclage

De onderstaande cijfers zijn aangeleverd door het erkend organisme Valipac. De cijfers voor kunststof zijn afkomstig uit de cartografie en
hebben dus een bijzonder grote nauwkeurigheid. Die cartografie zal in de toekomst met steeds meer materialen worden uitgebreid.

3
Fost Plus: status van de nieuwe sorteercentra en
recyclagefabrieken
3.1

Sortering en recyclage

Sinds eind 2021 is de de nieuwe, uitgebreide blauwe zak op het hele Belgische grondgebied in gebruik. De nieuwe blauwe zak wordt in
minstens veertien fracties uitgesorteerd, in gloednieuwe sorteercentra, om een zo hoogwaardig mogelijke recyclage te verzekeren. De
nieuwe sorteercentra werden en worden operationeel in 2021 en 2022.
De hoogwaardige fracties die uit de nieuwe sorteercentra komen, moeten ook zo hoogwaardig mogelijk gerecycleerd worden.
Voor plastics heeft Fost Plus daarom nieuwe recyclagemarkten georganiseerd om voor een zo circulair mogelijke recyclage te zorgen.
Tegelijk is de beweging ingezet om de recyclage zo veel mogelijk in België te laten plaatsvinden. Dat wordt mogelijk dankzij de bouw van
nieuwe recyclagefabrieken die in gebruik zullen worden genomen in 2022 en 2023.

3.1.1 Sorteercentra
De sortering van de uitgebreide PMD-stroom zal volledig in eigen land plaatsvinden. Er werden daarvoor al 4 nieuwe sorteercentra
gebouwd, verspreid over het hele land. Eind 2022 start een 5de sorteercentrum: Sitel (Engis).
Indaver
•
Willebroek
•
operationeel sinds december 2020
•
jaarlijks tonnage: 60 000 ton
Valtris
•
Couillet (Charleroi)
•
operationeel sinds maart 2020
•
jaarlijks tonnage: 40 000 ton
Val’Up
•
Ghlin (Bergen)
•
operationeel sinds 4de trimester 2021
•
jaarlijks tonnage: 50 000 ton

Prezero

Indaver

Sitel
Val’Up
Valtris

Prezero
•
Evergem
•
operationeel sinds januari 2021
•
jaarlijks tonnage: 78 000 ton
Sitel
•
Engis (Hermalle-sous-Huy)
•
operationeel 4de trimester 2022
•
jaarlijks tonnage: bijna 40 000 ton
Ook het bestaande sorteercentrum van Vanheede (Rumbeke) wordt ingeschakeld voor het sorteren van de nieuwe PMD-fractie en zal zich
onder meer specialiseren in de sortering van PMD-bedrijven en de nasortering van het PMD-residu.

3.1.2 Recyclagefabrieken
Met de nieuwbouw (of herbouw) van recyclagebedrijven in België en het afsluiten van langetermijncontracten worden de verschillende
plasticstromen kwalitatief verwerkt. Daarmee zet België in op recyclage binnen onze landsgrenzen om optimale kwaliteit en controle te
garanderen.
Ecoo Houthalen (mixed plastics recycling plant)
Recyclage van gemengde kunststoffen: MPO (gemengde polyolefinen) en gemengde folies (andere dan PE-folies). Gemengde folies en
MPO-kunststoffen worden gerecycleerd tot MPO-regranulaat van 400-2000 micron, MPO-agglomeraat en maalgoed voor industriële
toepassingen, zoals compostbakken, duurzame tuinafboording en zitbanken.
•
Houthalen-Helchteren
•
Nieuwe lijn operationeel sinds januari 2021
•
Compounder operationeel sinds augustus 2021
•
Jaarlijks tonnage: 35 000 ton
Ecoo Beringen (PE film-to-film recycling)
Recyclage van PE-films. Van huishoudelijke verpakkingsfolies
worden er opnieuw vuilniszakken, verpakkingsfolies of andere
folietoepassingen gemaakt.
•
Beringen
•
Operationeel sinds januari 2022
•
Jaarlijks tonnage: 42 000 ton
Filao (ex-Suez-Alma) (PET recycling)
Recyclage van PET-flessen. De PET-flessen worden getransformeerd in
hoogkwalitatief gerecycleerd PET voor voedselveilige toepassingen.
Het gerecycleerde PET, of r-PET, wordt vervolgens opnieuw op de Belgische markt
gebracht via het gebottelde water van de verschillende merken van Sources Alma en
de merken van hun partners uit de distributiesector.
•
Couillet (Charleroi)
•
Operationeel in december 2022
•
Jaarlijks tonnage: 40 000 ton

Ecoo
Beringen

Ecoo
Houthalen

Filao

Mopet
Belgique

Mopet Belgique (PET recycling)
Recyclage van PET-bakjes en blauwe, gekleurde, transparante en niet-transparante PET-flessen. De PET-bakjes
worden nieuwe PET-bakjes, de flessen worden nieuwe flessen. Deze producten komen in zeer hoge percentages opnieuw op de Belgische
markt terecht.
•
Neufchateau
•
Operationeel in 2024
•
Jaarlijks tonnage: 28 000 ton
Ook voor PP en HDPE komt er nog een nieuwe recyclagefabriek aan.

3.1.3 Status recyclage in 2020
Nu al wordt het verpakkingsafval van Fost Plus enkel in de Europese Unie gerecycleerd en 78,9 % wordt zelfs in België gerecycleerd.

Voor plastic verpakkingsafval vond in 2020 2,9 % van de recyclage in België plaats (bij 1 recyclagebedrijf ).
Detail van de recycleurs van huishoudelijke plastics
Belgische recyclagebedrijven en stromen:

Europese recyclagebedrijven en stromen:

4
Kerncijfers
4.1

De resultaten 2020 van Fost Plus

De doelstellingen bedragen 80 % voor recyclage en 90 % voor totale nuttige toepassing.

(3) Grijs gearceerde velden zijn enkel informatief.

(*) De oude berekeningsmethode bevat geen correcties voor freeriders, parallelle import (verminderd met parallelle export), reststoffen van
producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die geleverd
worden aan de recycleurs worden bepaald aan de uitgang van het sorteercentrum. Drankkartons worden als een apart materiaal gezien.
Metalen worden gesplitst tussen ferro-metalen en aluminium. Metalen gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens worden,
conform de nieuwe berekeningsmethode, beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval aanwezig in de stromen
die in verbranding gaan, waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraden worden toegepast van de verwerkingsinstallaties voor ferrometalen (0,85) en aluminium (0,80). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100 %.
(**) De nieuwe berekeningsmethode betreft de resultaten behaald door het erkende organisme in het kader van de terugnameplicht
volgens het Samenwerkingsakkoord. De methode bevat geen correcties voor freeriders en parallelle import (verminderd met parallelle
export). Deze correcties zullen wel worden doorgevoerd bij de berekening van de Belgische cijfers in het kader van de rapportage aan
Eurostat. De nieuwe berekeningsmethode bevat correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte
materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs, worden berekend aan
de ingang van het recyclageproces. Drankkartons worden nog steeds als een apart materiaal gezien, maar zullen voor de rapportage aan
Eurostat worden toegevoegd aan de stromen papier/karton, voor wat het deel papier/karton betreft, en plastic, voor wat het deel plastic/
aluminium betreft; enkel gerecycleerde hoeveelheden worden opgenomen in de recyclagecijfers. Metalen worden gesplitst tussen ferrometalen en aluminium. Metalen gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens worden, conform de nieuwe berekeningsmethode,
beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval aanwezig in de stromen die in verbranding gaan, waarop vervolgens
de gemiddelde extractiegraden worden toegepast van de verwerkingsinstallaties voor ferro-metalen (0,85) en aluminium (0,80). Alle cijfers
worden, waar nodig, afgetopt op 100 %.

4.2

De resultaten 2020 van ValiPac

De doelstellingen bedragen 80 % voor recyclage en 85 % voor totale nuttige toepassing.
(*) De oude berekeningsmethode bevat geen correcties voor freeriders. In de oude berekeningsmethode gebeuren al wel gedeeltelijke
correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs.
De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs, worden berekend aan de ingang van het recyclageproces, op basis van
de verschillende rapportages door en controles bij ophalers, sorteerders, traders en recycleurs. Ferro-metalen gerecupereerd uit het
schroot van verbrandingsovens worden, conform de nieuwe berekeningsmethode, beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen
verpakkingsafval aanwezig in de stromen die in verbranding gaan, waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraad wordt toegepast van
de verwerkingsinstallaties voor ferro-metalen (0,85). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100 %.
(**) De nieuwe berekeningsmethode betreft de resultaten behaald door het erkende organisme in het kader van de terugnameplicht
volgens het Samenwerkingsakkoord. De methode bevat geen correcties voor freeriders. Deze correcties zullen wel worden doorgevoerd
bij de berekening van de Belgische cijfers in het kader van de rapportage aan Eurostat. De nieuwe berekeningsmethode bevat volledige
correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs.
De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs, worden berekend aan de ingang van het recyclageproces, op basis van
de verschillende rapportages door en controles bij ophalers, sorteerders, traders en recycleurs. Ferro-metalen gerecupereerd uit het
schroot van verbrandingsovens worden, conform de nieuwe berekeningsmethode, beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen
verpakkingsafval aanwezig in de stromen die in verbranding gaan, waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraad wordt toegepast van
de verwerkingsinstallaties voor ferro-metalen (0,85). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100 %.

4.3

De resultaten van de individuele verpakkingsverantwoordelijken in 2020

Voor het aangiftejaar 2020 hebben in totaal 88 bedrijven meegedeeld zelf aan de terugnameplicht te voldoen.

4.4

De globale resultaten 2020 – Belgische recyclagecijfers

Het Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/665 van de Commissie van 17 april 2019 heeft de Beschikking 2005/270/EG, die de gemeenschappelijke
berekeningsmethode van de recyclagedoelstellingen van de Richtlijn 94/62/EG vastlegt, grondig gewijzigd vanaf het aangiftejaar 2020.
Door de specifieke berekeningswijze van de Europese cijfers zijn de globale Belgische resultaten niet te vergelijken met de resultaten van
de erkende organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken. De cijfers die België moet rapporteren aan Eurostat (de Europese
Commissie) zijn niet louter de som van de eenmalige verpakkingen die op de markt gebracht en gerecycleerd worden door de erkende
organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken. De cijfers houden ook rekening met freeriders, parallelle import (import
door particulieren) en dergelijke. Daarenboven worden ook de voor de eerste keer op de markt gebrachte en de uit omloop genomen
herbruikbare verpakkingen toegevoegd.

De nieuwe Europese berekeningsmethode werd integraal toegepast. Hierdoor zijn de globale Belgische resultaten voor 2020 ook niet meer
echt te vergelijken met de Belgische resultaten van de voorgaande jaren. De nieuwe berekeningsmethode legt de Europese lidstaten op
om correcties door te voeren op hun recyclageresultaten, die volgens de oude berekeningsmethode niet moesten gebeuren. Het gaat dan
bijvoorbeeld om correcties voor productreststoffen die nog aanwezig zijn in het uitgesorteerde afval of correcties voor een toename van de
inherente vochtigheid van het papier/karton.
Om al die nieuwe berekeningen te kunnen uitvoeren, heeft de IVC vanaf 2019, samen met de erkende organismen, een alomvattende studie
uitgevoerd en een ruim analyseprogramma opgezet.
Door de toe te passen correcties dalen de Belgische recyclageresultaten, maar zeker niet meer dan de recyclageresultaten van de andere
Europese lidstaten. Specifiek voor België echter wordt deze daling vrijwel volledig tenietgedaan door de toenemende selectieve inzameling
en recyclage. In 2019-2020 werd bijvoorbeeld de nieuwe PMD-zak nationaal uitgerold, waardoor er 50 % méér huishoudelijk plastic
verpakkingsafval ingezameld wordt.
Als gevolg is het totale tonnage gerecycleerd verpakkingsafval van 2020 zelfs met 1,9 % gestegen tegenover 2019.
Doordat echter de inschatting van de hoeveelheden verpakkingsafval die op de markt worden gebracht door freeriders en via parallelle
import door particulieren, gevoelig naar boven moest worden bijgesteld, zowel voor eenmalige als voor herbruikbare verpakkingen, liggen
de recyclagepercentages wel lager dan in 2019.

4.5

De inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval 2021

4.5.1 Evolutie van het inzamelresultaat per materiaal, in België en per gewest

4.5.2 Evolutie van de inzamelkost per materiaal, in België en per gewest

(4) Dit gaat enkel om het verpakkingsgedeelte van de stroom papier/karton. Dit was tot eind juni 2017 forfaitair vastgelegd op 25 % en daarna op 32 %. (5) Voor papier/karton gaat het enkel om het verpakkingsgedeelte. (6) De sterke stijging van de inzamelkost voor papier/karton is
te wijten aan meerdere factoren, met het toenemende mobiliteitsprobleem als grootste factor, naast het specifieke concurrentielandschap en
de stijgende loonlast

4.5.3 Per fractie, aandeel van de inzamelmethode in het inzamelresultaat (jaar 2021)

4.5.4 Per fractie, aandeel van de inzamelmethode in de inzamelkosten (jaar 2021)

4.6

De referentiekosten voor 2021

De IVC heeft de referentiekosten voor het jaar 2021 als volgt bepaald:

4.7

De referentiekosten voor 2022

De IVC heeft de referentiekosten voor het jaar 2022 als volgt bepaald:

Een gedetailleerd overzicht van deze referentiekosten en meer informatie over de berekeningsmethode is beschikbaar
in de technische fiche.

4.8

De referentiewaarden voor 2021

5
Monitoring van herbruikbare verpakkingen in 2020
Er zijn erg veel herbruikbare verpakkingen op de markt. Het zijn voornamelijk de bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen die een groot
groeipotentieel hebben voor de toekomst.

5.1

Globale evolutie van de huishoudelijke herbruikbare verpakkingen

De sterke daling van het tonnage herbruikbare verpakkingen is te wijten aan de Covid–pandemie, waardoor de horeca werd
gesloten; de grootste tonnages huishoudelijke herbruikbare verpakkingen worden immers gebruikt door de horeca.

(7) Beperkte herberekening van historische gegevens om de vergelijkbaarheid van de data te garanderen

5.2

Globale evolutie van de bedrijfsmatige herbruikbare verpakkingen

6
Doorvoer van afvalstoffen
De IVC verwerkt kennisgevingen en transportmeldingen van afval waarvoor de kennisgevingsprocedure geldt en dat louter door België
vervoerd wordt. Het gaat dus om afval dat niet afkomstig is uit België en ons land ook niet als eindbestemming heeft.
Dient een kennisgever een kennisgeving in? Dan wil hij gedurende een periode in de toekomst een hoeveelheid geïdentificeerd afval laten
doorvoeren:
•
verspreid over één of meerdere afzonderlijke transporten;
•
telkens via dezelfde transportroutes;
•
met dezelfde vertrekplaats, dezelfde bestemmingsplaats en hetzelfde type inhoud.
De IVC moet als Belgische doorvoer-autoriteit eerst de kennisgeving ontvangen, behandelen en goedkeuren, voordat de reeks transporten
mag doorgaan.

6.1

Evolutie van het aantal kennisgevingen

De kennisgever moet elk transport uit de kennisgeving ook telkens individueel op voorhand melden. Dat zijn de voormeldingen.
Hierin staat onder andere:
•
van welke kennisgeving het transport onderdeel is;
•
wanneer het transport zal plaatsvinden.
De transporteur krijgt het feitelijke vervoersdocument van het transport mee. De kennisgever bezorgt een kopie ervan aan de IVC,
met daarop de geplande vertrekdatum.

6.2

Evolutie van het aantal transportregistraties
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