Persdossier
1. Activiteiten
Wie is Fost Plus?
De vzw Fost Plus staat in voor de promotie, de coördinatie en de financiering van de selectieve
inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Dankzij een
efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD recycleren we jaarlijks zo’n 680.000 ton
verpakkingen, of bijna 90% van alle verpakkingen die op de Belgische markt komen.

Erkende organisatie sinds 1994
Fost Plus werd opgericht in 1994 als een vrijwillig initiatief van de privésector. Kort daarna werd de
selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval ingevoerd in België en verschenen de
eerste PMD-zakken in het straatbeeld. Vandaag wordt nergens in Europa meer en beter gesorteerd.

Onze kerntaken


Sensibilisering. Efficiënt recycleren begint bij goed sorteren. Via communicatiecampagnes en
-acties stimuleert Fost Plus alle Belgen om hun verpakkingen zo goed mogelijk te sorteren,
onder meer door informatie te verspreiden over de correcte sorteerregels. Fost Plus helpt
bedrijven ook om hun verpakkingen beter recycleerbaar te maken.



Coördinatie. Bij de inzameling en recyclage van verpakkingen zijn heel veel verschillende
partijen betrokken: gemeenten, afvalintercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra,
enzovoort. Fost Plus zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan samenwerken en dat alle
ingezamelde materialen nauwkeurig geregistreerd worden.



Financiering. Alle bedrijven die verpakte huishoudelijke producten op de markt brengen,
sluiten aan bij Fost Plus en betalen jaarlijks een bijdrage aan Fost Plus op basis van het aantal
en het type verpakkingen. Fost Plus gebruikt die bijdrage om de verpakkingen na gebruik in te
zamelen, te sorteren en te recycleren. Naast de bijdragen van bedrijven haalt Fost Plus ook
inkomsten uit de verkoop van de ingezamelde materialen.

Focus op huishoudelijke verpakkingen
Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van verpakkingen voor
huishoudelijke producten. Concreet financiert en coördineert Fost Plus de volgende inzamelingen:


De huis-aan-huisinzameling van PMD via de blauwe zak.



De inzameling van glas via de glasbollen of huis-aan-huis.



De huis-aan-huisinzameling van papier-karton.

Daarnaast financiert Fost Plus ook de inzameling van deze en andere verpakkingen op
containerparken, waaronder harde kunststoffen, plastic folie, piepschuim en Klein Gevaarlijk Afval
(KGA).
De inzameling en recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen gebeurt door onze zusterorganisatie
VAL-I-PAC. Meer informatie op www.valipac.be.
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2. Strategische projecten
Uitbreiding PMD
Werken aan de inzameling van de toekomst
De recyclagepercentages die we in België halen, behoren tot de hoogste in Europa. Toch blijft Fost
Plus de mogelijkheden om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren verder verkennen.
Want hoe meer verpakkingen we op een duurzame manier kunnen recycleren, hoe beter.
Bij het invoeren van de selectieve inzameling twintig jaar geleden, kozen we ervoor om enkel
plastic flessen en flacons huis-aan-huis in te zamelen omdat de recyclagemogelijkheden voor
andere plastics nog te beperkt waren. Vandaag willen we stap voor stap evolueren naar een hogere
recyclagegraad voor plastic verpakkingen. Kwaliteit blijft daarbij primeren. Gelijkaardige projecten
in het buitenland hebben immers aangetoond dat er voor een deel van de verpakkingen nog geen
duurzame mechanische recyclagetoepassingen zijn.
Begin 2016 gingen in zes Belgische gemeenten proefprojecten van start om de haalbaarheid van
nieuwe inzamelscenario’s voor PMD testen. De blauwe PMD-zak werd er vervangen door een
paarse P+MD-zak, waarin inwoners naast de klassieke PMD ook andere plastic verpakkingen
mogen aanbieden, waaronder vlootjes, schaaltjes, potjes en plastic folie. De resultaten van de
proefprojecten moeten ons helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Zwerfvuil
Samen voor meer openbare netheid
Fost Plus is al jaren actief in de strijd tegen zwerfvuil. Begin 2016 sloten we met steun van de
sectorfederaties Fevia en Comeos een overeenkomst met de Vlaamse en Waalse overheden om
samen het probleem aan te pakken. Vandaag staan twee teams – Mooimakers in Vlaanderen en Be
WaPP in Wallonië – elke dag paraat om iedereen te ondersteunen die mee aan een nettere
omgeving wil werken. Fost Plus trekt hiervoor de komende zeven jaar elk jaar een bedrag van 17
miljoen euro uit.
Fost Plus is ervan overtuigd dat enkel een fundamentele, duurzame gedragsverandering onze
openbare netheid kan verbeteren. Daarvoor is veel meer nodig dan sensibilisering of extra
vuilnisbakken. Een sterk en consequent handhavingsbeleid door de overheid is evengoed een
cruciale factor, net als het wegnemen van omgevingsfactoren die zwerfvuil uitlokken, zoals
leegstand of verloedering. Ook de actieve participatie van burgers, in hun eigen straat, buurt of
gemeente, kan een groot verschil maken.
Meer informatie op www.mooimakers.be en www.bewapp.be.

Out-Of-Home
Sorteren, altijd en overal
Sorteren is in ons land goed ingeburgerd. Meer dan 90% van de Belgen sorteert zijn afval. Maar
Fost Plus wil graag een stap verder gaan. Consumenten zouden overal waar ze zich bevinden – op
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het werk, op school, in de sportclub – even gemakkelijk moeten kunnen sorteren als thuis. Zo
kunnen we niet alleen een groter deel van de verbruikte verpakkingen capteren en recycleren,
maar spelen we ook in op de noden van moderne en steeds mobieler wordende consumenten.
Daarom bieden we actieve ondersteuning voor alle organisaties die het sorteren willen invoeren in
hun gebouwen of op hun terreinen. We realiseerden al projecten in samenwerking met scholen en
universiteiten, jeugdbewegingen, sportcentra, recreatiedomeinen, luchthavens en toeristische
trekpleisters. We ondersteunen ook bedrijven bij het sorteren op de werkvloer, dat al enige tijd
wettelijk verplicht is. Via onze webshop De Sorteerwinkel kunnen ze bijvoorbeeld gratis stickers en
affiches downloaden.
Meer informatie op www.desorteerwinkel.be.

Eco-Design
Slimmer en duurzamer verpakken
Een duurzame recyclage van verpakkingen berust op inspanningen van alle partijen die deel
uitmaken van de kringloop: consumenten die correct sorteren, een efficiënte inzameling door
gemeenten en intercommunales en een optimale verwerking in sorteer- en recyclagecentra. Om de
kringloop te sluiten, moeten we echter ook het recyclagepotentieel aan de bron vergroten.
Daarom stimuleert Fost Plus bedrijven bij het ontwikkelen van meer duurzame verpakkingen. We
doen dat in de eerste plaats door kennis en expertise te delen met onze leden. Aangezien we de
volledige keten beheren, kunnen we hen gemakkelijk wijzen op problemen met technisch niet of
moeilijk recycleerbare verpakkingen zoals bijvoorbeeld opake PET-flessen. Op die manier leggen
we de link tussen het ontwerp van de verpakking en de latere recyclage. Zonder daarbij de
primaire functies van de verpakking uit het oog te verliezen: een optimale bewaring en gebruik van
het product, met een minimum aan verspilling.
Meer informatie op www.greenerpackaging.be en www.preventpack.be.

Persbericht Fost Plus • 2018

4/9

3. Kerncijfers
De recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België



11.000.000 Belgen in 589 gemeenten hebben toegang tot de selectieve inzameling van
huishoudelijk verpakkingsafval.



Bijna 5.000 bedrijven zijn aangesloten bij Fost Plus. Ze gaven in 2017 783.490 ton
huishoudelijke verpakkingen aan.



Fost Plus recycleerde in 2017 698.314 ton verpakking, goed voor 89,1% van de totale
hoeveelheid die op de markt kwam. Daardoor vermeden we de uitstoot van 670.000 ton CO2.



Per inwoner recycleren we jaarlijks ongeveer 30 kg glas, 15 kg PMD en 65 kg papier-karton,
waarvan 16 kg verpakking. 91% van de Belgen sorteert.



Het jaarlijkse budget van Fost Plus bedroeg in 2016 156,9 miljoen euro. De inkomsten
komen uit de bijdragen van de leden enerzijds en de verkoop van de selectief ingezamelde
materialen anderzijds.



Het hele Fost Plus-systeem stelt ongeveer 2.500 mensen tewerk.

Koploper in Europa
Recyclage huishoudelijk en industrieel verpakkingsafval 2015 (Eurostat)
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Dicht bij huis gerecycleerd

Tonnage per productgroep
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Kosten versus opbrengsten
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4. Veelgestelde vragen
Wat betekent het Groene Punt?
Op veel verpakkingen van producten die we dagelijks gebruiken, staat het Groene Punt-logo. Het
logo geeft aan dat het bedrijf dat het verpakte product op de markt brengt, lid is van Fost Plus en
een financiële bijdrage levert aan de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de
verpakking. De bijdrage van elke onderneming is gebaseerd op de hoeveelheid en de soort
verpakkingen die ze op de markt brengt.
Het Groene Punt-logo betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat, of ook
effectief gerecycleerd kan worden. Het Groene Punt-logo betekent ook niet dat de verpakking in de
blauwe PMD-zak mag.

Hoe ondersteunt Fost Plus burgers bij het correct sorteren?
Hoe beter er thuis wordt gesorteerd, hoe efficiënter de latere recyclage kan verlopen. Daarom
investeert Fost Plus heel wat middelen in communicatie naar de burger, zowel op nationaal vlak
met campagnes op radio, tv en sociale media, als op lokaal vlak, waarbij we gemeenten en
intercommunales ondersteunen in hun communicatie- en sensibiliseringsacties.
Daarnaast ontwikkelden we ook de Recycle!-app, zeg maar de elektronische versie van de
ophaalkalender. Daarmee kunnen burgers via hun smartphone de ophalingen in hun buurt
raadplegen, net als de openingsuren van containerparken en andere inzamelpunten.
Meer informatie op www.ophaalkalender.be.

Wat houdt de producentenverantwoordelijkheid in?
Alle bedrijven die in Europa verpakte producten op de markt brengen zijn onderworpen aan de
Extended Producer Responsibility (EPR). Dat betekent dat ze verantwoordelijk zijn voor de
eindverwerking van de verpakkingen. In de praktijk kunnen ze zich daarvoor aansluiten bij erkende
organisaties zoals Fost Plus. Ze betalen dan een financiële bijdrage, berekend op basis van de
hoeveelheid verpakkingen die ze op de markt brengen en de materialen die ze gebruiken voor hun
verpakkingen. Fost Plus gebruikt die financiële middelen om de verpakkingen op de meest
duurzame manier te verwerken.

Is sorteren op de werkvloer verplicht?
Op 1 januari 2016 voerde Wallonië in navolging van Brussel en Vlaanderen de sorteerplicht in.
Daardoor zijn alle bedrijven en organisaties in heel België verplicht om hun PMD selectief in te
zamelen. Fost Plus helpt hen om het sorteren in te voeren, medewerkers te motiveren en de
kwaliteit te verbeteren. Zo kunnen bedrijven en organisaties via een online webshop affiches,
stickers en ander communicatiemateriaal downloaden of bestellen. Fost Plus biedt ook specifieke
ondersteuning voor toeristische trekpleisters, festivals en kuststeden die het sorteren willen
promoten.
Meer informatie op www.desorteerwinkel.be.
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Perscontact
Fatima Boudjaoui
0471 77 30 96
fatima.boudjaoui@fostplus.be
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