Persdossier
Fost Plus in enkele woorden …
Fost Plus is een vzw, opgericht in 1994, die instaat voor de promotie, de coördinatie en de financiering van
selectieve ophaling, het sorteren en recycleren van huishoudelijke verpakkingen in België.
De organisatie heeft een systeem ontwikkeld voor inzameling/sorteren/recycleren, gericht op de
verpakkingsstromen die in grote hoeveelheden aanwezig zijn én voldoen aan de specificaties van de
recycleerbedrijven. Het hiernavolgende huishoudelijke verpakkingsafval wordt selectief ingezameld:

-

-

-

Plastic flessen en flacons, zoals drankflessen, shampooflacons, huishoudelijke onderhoudsproducten,
enz.
Metalen verpakkingen, zoals conservenblikken, drankblikjes, spuitbussen met voedingswaren en
cosmetica, aluminium schaaltjes en vlootjes, metalen deksels en doppen
Drankkartons van het type “tetrapak” (kartons voor fruitsap, melk, soep)
Flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas (kleurloos of gekleurd glas)
Papier en karton, meer bepaald papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders,
boeken of briefpapier en printpapier

Voor meer informatie: www.betersorteren.be.
Fost Plus wil de samenwerking stimuleren tussen iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij het beheer
van het huishoudelijk verpakkingsafval in België, om op die manier tot een performant inzamelsysteem te komen.
Onder betrokkenen verstaan we de burgers, de producenten en distributeurs van verpakte goederen, de
overheden en de politiek, de gemeenten en intercommunales, de inzamel-, sorteer- en recyclagebedrijven, maar
ook academici en wetenschappers.
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Aangezien afvalbeheer tot de regionale bevoegdheden behoort, is Fost Plus erkend door de gewesten en heeft
zij van hen een mandaat gekregen. Met het oog op een coherent en eenduidig afvalbeheer op het Belgische
grondgebied hebben de drie gewesten de Interregionale Verpakkingscommissie opgericht. Deze laatste bepaalt
een gemeenschappelijk beleid via het Interregionale Samenwerkingsakkoord voor verpakkingsafval, een
omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de verpakkingen. Daarnaast staat deze
commissie in voor de erkenningen (voor een periode van 5 jaar) die het wettelijke werkingskader van Fost Plus
bepalen en controleert het de verkregen resultaten.
Voor een plastische en concrete beschrijving in een oogopslag van het werk dat Fost Plus verricht: "Fost Plus in
11 minuten".

Historiek
In 1992, tegen de achtergrond van de steeds groter wordende bewustwording van de milieu-uitdagingen en de
wil om te anticiperen op de Europese wetgeving en ambities, neemt een groep van een vijftigtal bedrijven,
bestaande uit grote en kleinere spelers uit de distributie-, voedings-, dranken- en reinigingsmiddelensector, het
initiatief om samen na te denken over een duurzame oplossing voor het beheer van het huishoudelijk
verpakkingsafval in België.
In 1994 ontstaat Fost Plus als privéorganisatie gefinancierd door haar leden, de zogenaamde
verpakkingsverantwoordelijken (de bedrijven die de verpakkingen op de markt brengen via de verkoop van hun
verpakte producten). De rol van Fost Plus zal er voortaan in bestaan het beheer van het verpakkingsafval te
organiseren en te beheren in naam van deze bedrijven.
Datzelfde jaar verschijnt ook de Europese verpakkingsrichtlijn, die de lidstaten bepaalde recyclage- en nuttige
toepassingspercentages voor hun verpakkingsafval oplegt.
In 1996 wordt het Belgische wettelijke kader ingevoerd, via een Interregionaal Samenwerkingsakkoord en de
oprichting van de Interregionale Verpakkingscommissie. Dit verplicht de verpakkingsverantwoordelijken om
werk te maken van de terugname van het verpakkingsafval dat zij op de markt brengen. Sindsdien treden zowel
grote bedrijven als verpakkingsverantwoordelijke kmo’s met de actieve steun van de beroepsfederaties tot het
systeem van Fost Plus toe.
Vandaag, 20 jaar na de oprichting, erkennen de partijen unaniem het succes van het initiatief. Nergens in Europa
worden zo veel verpakkingen gesorteerd en gerecycleerd als in België. Geen enkele van de initiatiefnemers van
het systeem had destijds kunnen denken dat recyclage zou uitgroeien tot de innoverende en dynamische
industrie die ze nu is, noch dat het mogelijk was om 90 % van alle huishoudelijke verpakkingen die de leden van
Fost Plus op de markt brengen te recycleren en een nuttige toepassing te geven. Verpakkingsafval, dat 20 jaar
geleden nog werd gezien als schadelijk en waardeloos, wordt tegenwoordig beschouwd als een gezochte en
gegeerde secundaire grondstof.

Missie en verantwoordelijkheden van Fost Plus
Fost Plus doet aan economische dienstverlening van openbaar nut, die bestaat uit het promoten van een
duurzaam en doeltreffend systeem voor selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk
verpakkingsafval zodat dit vervolgens kan worden omgezet in nieuwe, hoogwaardige grondstoffen.
Concreet is elk bedrijf dat verpakte producten verkoopt op de Belgische markt wettelijk verplicht om zijn
verpakkingen terug te nemen en erover te informeren 1 . Sinds de herziening van het Interregionaal
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Europese verpakkingsrichtlijn uit 1994, herzien in 2004 en Interregionaal Samenwerkingsakkoord uit 1996,
herzien in 2008.
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Samenwerkingsakkoord in 2008 voorziet de wet 90 % nuttige toepassing 2 van afvalstoffen, waarvan 80 %
recyclage. Om deze strenge recyclagedoelstellingen te bereiken, sluit de overgrote meerderheid van de bedrijven
zich aan bij Fost Plus. De toetreding verloopt door ondertekening van een overeenkomst die o.a. voorziet in een
financiële bijdrage die wordt berekend naargelang de hoeveelheid en het type verpakkingen dat het bedrijf op
de markt brengt. Zodra het bedrijf lid wordt, voldoet het aan de wet en kan het gebruik maken van de diensten
van Fost Plus.
De volgende verantwoordelijkheden behoren tot het takenpakket van Fost Plus:
- De promotie van en het sensibiliseren voor een verantwoord afvalbeheer door postercampagnes,
radio- en tv-spotjes, persartikels – maar ook door te sensibiliseren op festivals, een mobiele app
(Recycle!), animaties in scholen, enz.
De coördinatie van de verschillende actoren in de hele keten, van zodra de verpakking op de markt
komt tot de recyclage
- De financiering van deze sensibiliseringscampagnes, van de inzameling, de sortering en de recyclage
van het huishoudelijk afval.

Kerncijfers over Fost Plus en huishoudelijk verpakkingsafval
Fost Plus
Bestaat meer dan 20 jaar
5176 aangesloten bedrijven, dit is 92 % van de Belgische verpakkingsmarkt
2361 rechtstreekse en 205 onrechtstreekse banen
Een jaarbudget van 130 miljoen euro, afkomstig uit de bijdragen van de leden en de verkoop van
het ingezamelde materiaal aan de recyclagebedrijven
Omzet: 146 miljoen euro
Nummer 1: Dankzij Fost Plus kan België de hoogste recyclagepercentages van Europa, zelfs van de
wereld, voorleggen.
Meer dan 200.000 downloads van de app Recycle!
Huishoudelijk verpakkingsafval in België
589 gemeenten: alle Belgische gemeenten doen aan selectieve afvalinzameling
Jaarlijks wordt 700.000 ton verpakkingen gerecycleerd, dit is per inwoner en per jaar ongeveer 30
kg glas, 16 kg PMD en 65 kg papier en karton (waarvan 16 kg verpakkingen)
91 % van de Belgen zegt zijn afval te sorteren
90 % van de aangegeven verpakkingen wordt gerecycleerd en 92 % wordt nuttig gebruikt. Dit levert
een besparing op van 417.000 ton CO2 per jaar.
Sinds de oprichting van Fost Plus is meer dan 10 miljoen ton CO2 vermeden
De nettokostprijs van het systeem bedraagt 70 miljoen euro, dit is iets meer dan 6 euro per jaar per
inwoner
Brutokostprijs van 191 euro per gerecycleerde ton
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Onder de nuttige toepassing van afvalstoffen vallen een beperkt aantal procedés die inhouden dat het afval
niet zonder meer wordt vernietigd, maar dat het afval toch nog een nuttige functie vervult. Recyclage wordt
beschouwd als een vorm van nuttige toepassing. Nuttige toepassing met energieterugwinning is een andere
belangrijke vorm van nuttige toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanwending van afvalstoffen als
brandstof in industriële productieprocessen, zoals in de cementindustrie.
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De gemiddelde opbrengst uit de verkoop van het ingezamelde materiaal aan de recyclagebedrijven
bedraagt 92 euro per ton

Organigram
Directiecomité

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt voorgezeten door Pierre van Hentenrijk en bestaat uit 27 personen, onder
wie vertegenwoordigers van bedrijven die verpakte producten op de markt brengen,
vertegenwoordigers van federaties, verpakkingsbedrijven, …

Stakeholders van het Fost Plus-systeem
In een complex domein als dat van de verwerking van verpakkingsafval heeft de inzet van alle actoren ervoor
gezorgd dat het systeem is kunnen evolueren en in België uitstekende resultaten bereikt werden op het vlak van
het beheer van verpakkingsafval. Die inzet werd door de jaren heen nog verder versterkt dankzij een permanente
dialoog tussen de partners, in een wil om samen te creëren, te innoveren en continu te verbeteren.

De aangesloten bedrijven
De activiteiten van Fost Plus zijn bedoeld om de leden te helpen bij het behalen van hun doelstellingen op het
vlak van duurzame ontwikkeling. De bedrijven zijn veel meer dan enkel de financiers van het systeem. Ze hebben
het systeem immers samen met de federaties opgezet, ze zetelen in de raad van bestuur en nemen actief deel
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aan de verschillende werkgroepen die bepalend zijn voor de beslissingen die Fost Plus neemt (communicatie,
wetgeving, preventie, operationele activiteit, ...). Ze werken ook aan het ecodesign van hun verpakkingen, met
name met het oog op een optimaal levenseinde, of dit nu gebeurt door recyclage of andere manieren van nuttige
toepassing.
De drie gewesten en de politiek verantwoordelijken
De drie gewesten gingen niet alleen een samenwerking aan met de bedrijfswereld, maar maakten ook een
geharmoniseerde aanpak voor het hele land mogelijk via de Interregionale Verpakkingscommissie, die met name
de erkenning aflevert, het wettelijke werkingskader van een beheersorganisatie, met een looptijd van vijf jaar,
en controleert de resultaten van deze organisaties (Fost Plus en VALIPAC in dit geval). De Interregionale
Verpakkingscommissie, waarin de politieke verantwoordelijken zetelen, bepaalt een coherente aanpak die een
duurzaam beheer op lange termijn beheert voor het huishoudelijke verpakkingsafval.
De burgers
Fost Plus biedt de burgers een doeltreffend systeem voor het selectief inzamelen van afval dat is verankerd in
het gedrag, het helpt hen correct te sorteren en garandeert een optimale recyclage van de verpakkingen die ze
sorteren. Alles begint bij het sorteren thuis, op kantoor, op school, in de sportclub, ... De burgers begrijpen het
belang van efficiënt sorteren en kijken vandaag heel anders aan tegen afval. Het sorteren van huishoudelijk
verpakkingsafval heeft inmiddels het sorteren van andere fracties, waaronder batterijen, elektrisch en
elektronisch afval, oliën en vetten bevorderd.
De gemeenten en intercommunales
Fost Plus helpt de lokale besturen hun burgers een optimale dienstverlening aan te bieden door aandacht te
besteden aan de lokale en specifieke behoeften en door in nauw overleg op zoek te gaan naar de meest geschikte
oplossing. De gemeenten en intercommunales zijn onmisbare partners omdat ze verantwoordelijk zijn voor het
afvalbeheer op hun grondgebied. Ze vormen de brug tussen de burgers en de selectieve inzameling aangezien
ze de burgers informeren en sensibiliseren en de opvolging van de activiteiten verzekeren.
De materiaalorganisaties, experts voor een continu technologisch toezicht
Fost Plus heeft voor elke soort materiaal vertrouwensrelaties opgebouwd met technische experts, die werden
verenigd in zogenaamde "materiaalorganisaties". Ze volgen de technologische evoluties in materialen en
recycleerbaarheid op de voet, zodat de sorteerregels en de specificaties steeds aangepast zijn aan de realiteit op
het terrein, waarbij rekening wordt gehouden met de best practices ter zake.
De milieubedrijven
De inzamelbedrijven, de sorteercentra en de recyclagebedrijven vervullen een centrale rol in het systeem van
Fost Plus. Ze optimaliseren voortdurend hun werkwijzen om de verschillende stappen in de verwerking verder
te verbeteren en om gerecycleerde materialen van hoge kwaliteit te garanderen: vrachtwagens met twee
compartimenten, overslagstations, software voor routeplanning, automatisering van de sorteercentra, …
De media
De media vervullen een sleutelrol in het doorgeven van informatie en het sensibiliseren van de burgers.
De medewerkers
Het Fost Plus-systeem is goed voor niet minder dan 2361 rechtstreekse en 205 onrechtstreekse banen. Dat maakt
van de recyclagesector een stuwende kracht voor ecologische, economische en dus ook maatschappelijke
vooruitgang. Er werden ook initiatieven rond sociale economie ondersteund om mensen aan het werk te helpen
die moeilijk toegang vinden tot het actieve beroepsleven. Zelf stelt Fost Plus een vijftigtal mensen tewerk en wil
zij haar medewerkers een motiverende en aangename werkomgeving bieden waarin ze hun ambities kunnen
realiseren.

Het EXPRA-netwerk
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Gesterkt door de opgebouwde ervaring en de behaalde resultaten wordt Fost Plus internationaal gezien als een
autoriteit die haar expertise deelt. Fost Plus treedt ook steeds vaker op als adviseur in landen die een eigen
systeem voor huishoudelijk verpakkingsafval willen invoeren. Daarom stond Fost Plus in 2013 mee aan de wieg
van de oprichting van EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance). Het gaat om een Europese organisatie
die ijvert voor een duurzame en authentieke invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Eind 2013 telde
EXPRA reeds 17 organisaties die, net als Fost Plus, instaan voor het beheer van het huishoudelijk verpakkingsafval
in hun land. Deze organisaties maken zich zorgen over nieuwe evoluties die de goede werking van de
producentenverantwoordelijkheid op lange termijn kunnen ondermijnen. Ze scharen zich gezamenlijk achter een
tiental principes die samen garant staan voor een duurzaam systeem. EXPRA treedt intussen op als voorwaardige
gesprekspartner voor de Europese instellingen en verspreidt expertise en best practices naar alle mogelijke
partijen (meer informatie op www.expra.eu).

Het Groene Punt
In het leven geroepen aan het begin van de jaren 90 op initiatief van DSD (Duales System Deutschland
GmbH), duidt het Groene Punt logo op een verpakking aan dat de onderneming die het product op de
markt brengt financieel bijdraagt tot de selectieve ophaling, sortering en recyclage van huishoudelijk
verpakkingsafval. Dit betekent niet dat het product of de verpakking samengesteld is uit gerecycleerd
of recycleerbaar materiaal en het is evenmin een sorteerinstructie.

De ambities van Fost Plus
Fost Plus wil komen tot een globaal performant beheer van het systeem voor de recyclage van huishoudelijke
verpakkingen in de drie gewesten en zo beantwoorden aan de ecologische en maatschappelijke uitdagingen van
een kringloopeconomie (waar de output van de ene de input van de andere wordt) met een beperkte CO2uitstoot.
Concreet wil Fost Plus zich in de nabije toekomst toeleggen op verschillende domeinen:

1. Ook buitenshuis sorteren
De verdere ondersteuning van het buitenshuis sorteren wordt in de komende jaren een prioriteit voor Fost Plus.
Hoewel de Belgische burger intussen vertrouwd is met het principe van het thuis sorteren, gaat Fost Plus blijven
sensibiliseren door erop te wijzen hoe belangrijk het is om altijd en overal te sorteren (op school, op het werk,
onderweg, tijdens sportactiviteiten, in het ziekenhuis, op festivals, in pretparken, enz.).

2.

Hoogwaardig ingezameld materiaal

De kwaliteit van de ingezamelde en gesorteerde materialen heeft een grote invloed op de prijzen die de
recyclagebedrijven aanbieden. Deze prijzen kunnen immers fors schommelen naargelang vraag en aanbod of de
evolutie van de kostprijs van de grondstoffen.
Het is cruciaal om in nauwe samenwerking met de milieubedrijven het kwaliteitsniveau van de materialen te
handhaven. Om deze doelstelling te bereiken moet het noodzakelijke motiverende kader worden ingevoerd
opdat alle partners op deze manier te werk gaan (bonus-malussysteem, bijvoorbeeld) en moeten innovatieve
initiatieven worden uitgetest die passen in de virtueuze cirkel van voortdurende verbetering (type gebruikte
vuilnisbakken en bijhorende signaletiek).

3. Verdere optimalisering van het sorteren en het inzamelen
Fost Plus en haar partners koesteren de ambitie om nog verder te gaan in de optimalisering van de inzamelingen.
Bedoeling is om de kosten onder controle te houden, de CO2-uitstoot te reduceren, verkeershinder te vermijden
en de overlast voor de omwonenden te beperken. Een uitgebreide denkoefening met experts in verschillende
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domeinen zou de weg moeten vrijmaken voor innovatie op dit vlak. Er worden ook pilootprojecten gepland rond
de recyclage van andere plastic verpakkingen die niet tot de PMD-fractie behoren (plastic flessen en flacons).

4. Een toenemende informatisering van de operaties
Een toenemende informatisering van interne en externe processen zal de betrouwbaarheid van de gegevens nog
verhogen en een verdere administratieve vereenvoudiging mogelijk maken. Bovendien zal de exploitatie van de
verzamelde gegevens worden vereenvoudigd waardoor eventuele anomalieën of onsamenhangendheden beter
zullen kunnen worden geïdentificeerd en alle gewenste analyses zullen kunnen worden uitgevoerd.
5.

Beheerste en stabiele kosten

De duurzaamheid van een systeem wordt ook afgemeten aan de economische leefbaarheid ervan. Bedrijven en
burgers hebben steeds meer oog voor de ecologische uitdagingen rond de verwerking van afval, maar ze kijken
even goed naar het kostenplaatje en ze verwachten een zekere stabiliteit. Fost Plus wil dan ook veel aandacht
blijven schenken aan de kostenbeheersing, door de interne processen te rationaliseren om de betrokken partijen
een optimale dienstverlening aan te bieden en door nog meer met de milieubedrijven samen te werken aan de
optimalisering van de inzamel-, sorteer- en recyclageactiviteiten.

6.

Herziene verpakkingen

De instrumenten en diensten die Fost Plus heeft ontwikkeld beperken zich niet tot de recycleerbaarheid. Er
worden ook andere acties en ecologische ontwerpen voorgesteld die een optimaal gebruik van het product en
een duurzame eindverwerking van de verpakking garanderen. Deze tools worden ontwikkeld in samenwerking
met de bedrijven en hun federaties. Om op die weg verder te gaan wordt gewerkt aan een expertiseplatfom rond
de optimalisatie van verpakkingen, dat het delen van kennis en co-creatieprojecten op het vlak van ecodesign
zal stimuleren.
7.

Grensoverschrijdende ontwikkeling van de expertise

Het Belgische systeem voor de verwerking van verpakkingsafval geniet internationale erkenning dankzij zijn
resultaten en zijn uitstekende kosten-batenverhouding. Fost Plus wil een internationale referentie blijven en, via
EXPRA, het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dat borg staat voor een duurzaam
transparant en doeltreffend beheer van verpakkingen, op Europees niveau uitdragen. Fost Plus is overigens een
van de eersten om de gedragscode van EXPRA aan te nemen.

8. Bekwame en geëngageerde medewerkers
74 % van de arbeidsplaatsen gecreëerd door het Fost Plus-systeem zijn toegankelijk voor laaggeschoolden die na
een praktische opleiding hun competentieniveau kunnen verhogen en hun loopbaan kunnen laten evolueren
(studie RDC Environment, april 2014). Er werden initiatieven rond sociale economie ondersteund om mensen
aan het werk te helpen die moeilijk toegang vinden tot het actieve beroepsleven. Fost Plus wil het
opleidingsaanbod verder uitbreiden om de afvalinzameling buitenshuis te ondersteunen (poetsploegen,
milieubedrijven, …). Aandacht blijft ook uitgaan naar het verlichten van de arbeid, onder meer via pilootprojecten
rond de inzameling via containers. Er komen meer assertiviteitsopleidingen zodat afvalophalers en
containerparkwachters beter met de burger in gesprek kunnen gaan.
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