Sector pakt alle verpakkingen aan
Wij kunnen geen wereld zonder verpakkingen beloven.
Maar de sector wil een oplossing bieden voor ALLE verpakkingen, altijd en overal.
SAMEN nemen we engagementen op die veel ruimer gaan dan een statiegeldsysteem dat enkel op drankverpakkingen focust.

2019

2020
Lancering uitbreiding
blauwe zak

100%

100%

reductie éénmalige
kassazakken

2023
EU/BE

65%
van alle plastic verpakkingen recycleren
door inzameling via
o.a. de uitgebreide blauwe zak

100%

2022

Sector biedt
oplossing voor alle
huishoudelijke
en plastic
verpakkingen

van de recyclage gebeurt
in Europa, bij voorkeur in
België

20%
vermindering zwerfvuil in
Vlaanderen

2025

95% 50%

gerecycleerd
materiaal in
drankverpakkingen

van alle huishoudelijke
verpakkingen recycleren

X2

Verdubbeling hoeveelheid
ingezamelde verpakkingen
buitenshuis

100%
90%

inzamelen en recycleren
van drankverpakkingen

reductie
éénmalige
plastic
tasjes
groenten en
fruit

50%
selectief ingezamelde
verpakkingen buitenshuis

100%

van de verpakkingen op de
markt zijn herbruikbaar,
recycleerbaar, composteerbaar
of biodegradeerbaar

Hoe gaan we dat doen?

Wat betalen we elk jaar?

Wat zal het resultaat zijn?
RECYCLING%

499

Preventie & ecodesign

mio €

Totaal kosten voor het verpakkend bedrijfsleven
(vanaf 2019)

> Ecodesign en innovatieve 		
verpakkingen

België scoort in 2025 al beter
dan EU in 2030 vraagt.
EU doelstellingen
2030

> Hoeveelheid verpakkingen 		
reduceren
> Zwerfvuil beperken
> Sectoraal preventieplan 		
verpakkingen

Samenwerking lokaal

Kosten / jaar gelinkt aan het beheer van verpakkingsafval

Recyclage

> Eenvoudige sorteerboodschap
voor maximale inzameling

> Mooimakers verstevigen

> Maximale out-of-home 		
inzameling door
infrastructuur

> Dynamiseren
dialoog Fost Plus met 			
stakeholders

> Sturend Groen Punt -> 			
benadelen van niet 			
recycleerbare verpakkingen

Communicatie
> Voorbeeldgedrag
-> afval achterlaten is 			
onverantwoord
> Marketingcampagnes om 		
burgerzin te stimuleren

340

(enkel op
drankverpakking)

mio €

Federale
verpakkingsheffing

109

> 65%

plastic verpakkingen

> 95%

huishoudelijke verpakkingen

mio €

(zwerfvuil bijdrage inbegrepen)

70%

ZWERFVUIL
Toekomstige kosten - circulaire economie (vanaf 2019)

±37

mio €

Uitbreiding
blauwe zak

(inzamelen, sorteren en recyclage van alle huishoudelijke
kunststof verpakkingen)

partnerschap: bedrijfsleven SAMEN met overheid

55%

Belgisch
engagement
2025

13

mio €

Val-I-Pac

2025

50%

SAMEN met alle partners het huishoudelijk
verpakkingsafval in het zwerfvuil halveren

