
6. Beraadslaging - notulen
Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig

zijn. Als dat quorum niet wordt bereikt, wordt binnen tien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde
agenda. Voor die vergadering geldt geen quorum.

Art. 12. De voorzitter opent en sluit de vergadering, stelt vast of het vereiste aantal leden aanwezig is en leidt
de debatten. Hij waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.

Art. 13. De notulen van de vergadering van het comité bevatten de volgende elementen:
1° de datum, het aanvangsuur en het sluitingsuur van de vergadering;
2° de aanwezigheidslijst (de aanwezige leden en externe deskundigen, de verontschuldigingen);
3° in voorkomend geval de vaststelling dat het quorum van de aanwezige leden niet is bereikt;
4° de agenda van de vergadering;
5° een samenvatting van de gedachtewisseling per agendapunt zonder evenwel de namen van de optredende

leden te vermelden, behoudens op verzoek en bij de eventuele motivering van het stemgedrag;
6° de besluiten per agendapunt (inclusief de adviezen per dossier, eventueel met motivaties).
De notulen van de vergadering worden tijdens de vergadering opgemaakt door een ambtenaar van de afdeling

Bos & Groen of door het secretariaat. Die notulen worden staande de vergadering goedgekeurd door de aanwezige
leden. De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en aan de leden en de vervangers bezorgd
door het secretariaat.

Art. 14. Het comité streeft bij zijn beslissingen een consensus na. Als geen consensus kan worden bereikt, wordt
de beslissing genomen bij gewone meerderheid. Om de meerderheid te bepalen wordt bij het tellen van de stemmen
geen rekening gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

7. Adviezen
Art. 15. De adviezen worden door een ambtenaar van het Bosbeheer bezorgd aan de minister.
8. Externe deskundigen
Art. 16. Op voorstel van de voorzitter of bij beslissing van het comité worden externen als deskundige uitgenodigd

om aan de bespreking van een bepaald agendapunt deel te nemen. Die externen hebben geen stemrecht en nemen
niet deel aan de besluitvorming.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2005 houdende goedkeuring van de
verklaring van de exploitant met betrekking tot de erkenning van kopers en exploitanten.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36047]

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Deze tekst vervangt de tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2005
op de bladzijden 36176 t.e.m. 36180

18 JULI 2005. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels
voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken

door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
artikel 10, § 5, vervangen bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA),
inzonderheid artikel 3.1.1.2., § 4, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en
17 december 2004;

Gelet op het overleg d.d. 18 januari 2005 en 3 februari 2005 van de OVAM met de lokale besturen en de
producenten;

Gelet op het advies van de OVAM d.d. 7 maart 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2005 met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. De definities en begrippen vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, in het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007, zoals goedgekeurd bij besluit van
18 december 2002 en in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) zijn van toepassing op dit ministerieel besluit.

Voor de toepassing van dit ministerieel besluit zijn verder volgende definities en begrippen van toepassing :

1° referentie containerpark : een referentie containerpark is een containerpark dat voldoet aan alle wettelijke
bepalingen die op deze inrichting van toepassing zijn en waarbij de minimaal door het sectoraal uitvoeringsplan inzake
huishoudelijke afvalstoffen vooropgestelde afvalfracties gescheiden worden ingezameld. Een referentiecontainerpark is
5000 m2 groot, 50 m breed en 100 m lang;

2° model referentie containerpark : het rekenmodel op basis waarvan vergoedingen worden berekend;

3° infrastructuur : de noodzakelijke infrastructuur voor de bouw van een referentie containerpark, met inbegrip
van de noodzakelijke industriegrond. Dit omvat niet de voorzieningen voor de registratie van de aan- en afvoer en voor
het toepassen van het principe de vervuiler betaalt;
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4° personeel : de containerparkwachters die instaan voor het beheer van de afvalstoffen die ingezameld worden
op een containerpark;

5° recipiënten : alle recipiënten en voorzieningen conform de wettelijke verplichtingen op een referentie
containerpark om de afvalstof waarop een aanvaardingsplicht van toepassing is optimaal in te zamelen;

6° communicatievoorzieningen : alle voorzieningen op een referentie containerpark waarmee aan de bezoekers
ervan duidelijk gemaakt wordt hoe de betrokken afvalstof waarop een aanvaardingsplicht van toepassing is, dient
ingezameld te worden;

7° algemene kosten : werkingskosten van een referentie containerpark die niet onder infrastructuur, personeel,
recipiënten en communicatievoorzieningen vallen;

8° rechtspersoon van publiek recht : de rechtspersoon van publiek recht die, wat zijn grondgebied betreft,
verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

9° nuttige oppervlakte : een verdeelsleutel gebaseerd op de oppervlakte die rechtstreeks aan een afvalstof kan
toegewezen worden op een referentie containerpark;

10° homogeniteit : een verdeelsleutel gebaseerd op het feit dat een containerparkwachter aan alle afvalgroepen
evenveel tijd dient te besteden op een referentie containerpark;

11° aanvoerfrequentie : een verdeelsleutel op basis van het aantal keren dat een afvalstof wordt aangevoerd op een
referentie containerpark;

12° voorgaande jaar : het volledige kalenderjaar van 1 januari tot 31 december voorafgaand aan de start van de
milieubeleidsovereenkomst of het individueel plan;

13° producent : producent zoals bedoeld in artikel 1.1.1., § 2, 9° van het VLAREA.

Art. 2. In onderling overleg tussen de rechtspersonen van publiek recht en de producenten wordt een
overeenkomst afgesloten voor de financiering van het gebruik van de containerparken voor de inzameling van onder
de aanvaardingsplicht vallende afvalfracties door de producenten aan de rechtspersonen van publiek recht.

Art. 3. Bij gebrek aan een overeenkomst zoals bedoeld in art. 2 gebeurt de berekening van de vergoedingen voor
het gebruik van containerparken voor de inzameling van onder de aanvaardingsplicht vallende afvalfracties volgens
een model referentie containerpark opgesteld door de OVAM.

Art. 4. § 1. De kosten van een referentie containerpark bestaan uit volgende onderdelen :

1° recipiënten;
2° communicatievoorzieningen;
3° infrastructuur;
4° personeel;
5° algemene kosten.
§ 2. De producenten stellen de noodzakelijke recipiënten gratis ter beschikking van de rechtspersonen van publiek

recht voor de inzameling van de afvalfracties waarop een aanvaardingsplicht van toepassing is.
Indien een rechtspersoon van publiek recht, mits akkoord van de producenten, zelf voorziet in de nodige

recipiënten, verkrijgt de rechtspersoon van publiek recht een vergoeding die overeenstemt met een gemiddelde
kostprijs van de door de producenten ter beschikking gestelde recipiënten bij de overige rechtspersonen van publiek
recht en die maximum de werkelijke kost bedraagt van het door de rechtspersoon van publiek recht gebruikte
recipiënten.

§ 3. De producenten stellen voldoende uniforme communicatievoorzieningen gratis ter beschikking van de
rechtspersonen van publiek recht.

Indien een rechtspersoon van publiek recht, mits akkoord van de producenten, zelf voorziet in de nodige
communicatievoorzieningen, verkrijgt de rechtspersoon van publiek recht een vergoeding die overeenstemt met een
gemiddelde kostprijs van de door de producenten ter beschikking gestelde communicatievoorzieningen bij de overige
rechtspersonen van publiek recht en die maximum de werkelijke kost bedraagt van het door de rechtspersoon van
publiek recht gebruikte communicatievoorzieningen.

§ 4. Voor de kosten van de infrastructuur worden volgende parameters gebruikt.
Het model referentie containerpark bevat een opsomming van alle onderdelen inzake de waarde van de nodige

industriegrond, de aanleg en de inrichting van een referentiecontainerpark. De OVAM bepaalt in overleg met de
producenten en de rechtspersonen van publiek recht de waarde, kostprijs, eenheidsprijzen en tarieven van de gebruikte
materialen en onderdelen voor de aanleg van de infrastructuur. De gehanteerde waarde, kostprijs, tarieven en
eenheidsprijzen zijn marktconform en worden vastgelegd door de OVAM met akkoord van de producenten en de
rechtspersonen van publiek recht bij de start van de uitvoering van een milieubeleidsovereenkomst of van een
individueel plan.

2139 m2 van de in totaal 5000 m2 oppervlakte van het referentie containerpark wordt direct in verband gebracht
met de inzameling van alle afvalstoffen. De kosten van deze nuttige oppervlakte wordt in rekening gebracht voor de
vergoeding van de rechtspersonen van publiek recht.

Voor de bepaling van de waarde van de industriegrond wordt uitgegaan van de aankoop van de grond in 1995.
Voor de financiering van de aankoop van de grond en de investeringen in infrastructuur hebben de rechtspersonen van
publiek recht 56 % vreemd vermogen geleend. Er wordt gewerkt met een vaste rentevoet van 4,5 %. De lening wordt
afbetaald op 17 jaar.

Voor afvalstoffen behorend tot het klein gevaarlijk afval (KGA) wordt bij de globale kost van de infrastructuur de
kost voor de aankoop en inrichting van een KGA-kluis gevoegd. Deze kost wordt bepaald door de OVAM in akkoord
met de producenten en de rechtspersonen van publiek recht. De infrastructuurkosten toegewezen aan KGA worden
over de KGA-fracties verdeeld volgens het volgend principe : de KGA-fracties worden ingedeeld in drie groepen, met
name een groep met KGA-fracties die meer dan 5 gewichtsprocent uitmaken van de totale ingezamelde hoeveelheid
KGA, een groep met KGA-fracties die tussen 1 en 5 gewichtsprocent uitmaken, en een groep KGA-fracties die minder
dan 1 gewichtsprocent uitmaken. De infrastructuurkosten worden evenredig op basis van het totale gewichtsprocent
van elke groep verdeeld over de drie groepen van KGA-fracties. Binnen elke groep worden de infrastructuurkosten
verder verdeeld volgens het aantal KGA-fracties binnen een groep.

Subsidies verleend aan de rechtspersonen van publiek recht voor de aanleg van containerparken worden in
mindering gebracht van de kosten voor infrastructuur.
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§ 5. Voor een referentie containerpark worden 2,62 containerparkwachters ingezet. Een containerparkwachter is
een personeelslid niveau D met 5 jaar anciënniteit. De kost van een personeelsid bestaat uit de bruto jaarwedde,
inclusief verlofgeld, patronale bijdragen en verzekering arbeidsongevallen. De personeelskosten toegewezen aan KGA
worden over de KGA-fracties verdeeld volgens het volgend principe : de KGA-fracties worden ingedeeld in drie
groepen, met name een groep met KGA-fracties die meer dan 5 gewichtsprocent uitmaken van de totale ingezamelde
hoeveelheid KGA, een groep met KGA-fracties die tussen 1 en 5 gewichtsprocent uitmaken, en een groep KGA-fracties
die minder dan 1 gewichtsprocent uitmaken. De personeelskosten worden evenredig op basis van het totale
gewichtsprocent van elke groep verdeeld over de drie groepen van KGA-fracties. Binnen elke groep worden de
personeelskosten verder verdeeld volgens het aantal KGA-fracties binnen een groep.

§ 6 De algemene kosten worden forfaitair bepaald als 10% op de kosten van infrastructuur en personeel, zoals
bepaald in § 4 en § 5.

Art. 5. § 1. Voor de totale vergoeding van de in artikel 4 opgesomde kosten door de producenten aan de
rechtspersonen van publiek recht in het voorgaande jaar wordt volgende formule toegepast.

Va = 1,1 * C*((I*n) + (0,5*h*P + 0,5*f*P))

Waarbij

Va= totale vergoeding voor een afvalstof waarop een aanvaardingsplicht van toepasing is voor alle container-
parken

1,1 = factor voor de algemene kosten

C = aantal containerparken in het Vlaamse Gewest

I = kost van de infrastructuur van het referentiecontainerpark dat in rekening wordt gebracht op basis van het
model referentie containerpark

n = % nuttige oppervlakte van de beschouwde afvalstof volgens de verdeling in bijlage I

h = % homogeniteit van de beschouwde afvalstof volgens de verdeling in bijlage II

P = kost van het personeel van het referentie containerpark dat in rekening wordt gebracht op basis van het model
referentie containerpark

f = % aanvoerfrequentie van de beschouwde afvalstof volgens de verdeling in bijlage III

Zowel P als I worden bepaald bij de start van de milieubeleidsovereenkomst of het individueel plan op basis van
de tarieven, kostprijzen, eenheidsprijzen, lonen van het voorgaande jaar op basis van het model referentie
containerpark.

§ 2. Voor de verdeling van de totale vergoeding Va in een vast gedeelte per inwoner en een variabel gedeelte per
kilogram wordt de volgende formule toegepast : 60 % wordt als vaste vergoeding uitbetaald gekoppeld aan het aantal
inwoners en 40 % wordt als variabel deel uitbetaald gekoppeld aan het aantal ingezamelde kilogram tijdens de
beschouwde periode.

Ga = 0,6 * Va/G

Ta = 0,4 * Va/T

waarbij

Ga = referentievergoeding per inwoner voor de inzameling van een afvalstof door een rechtspersoon van publiek
recht

Va = totale vergoeding voor een afvalstof waarop een aanvaardingsplicht van toepasing is voor alle
containerparken

G = totaal aantal inwoners van het Vlaams Gewest op 1 januari van het voorgaande jaar

Ta = referentievergoeding per ton voor de inzameling van een afvalstof door een rechtspersoon van publiek recht

T = totale ingezamelde hoeveelheid van de afvalstof in het voorgaande jaar.

De factoren Ta en Ga worden aangepast aan het indexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing
van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring
van het concurrentievermogen.

§ 3 De berekening van de vergoeding voor de rechtspersoon van publiek recht voor de inzameling van een
afvalstof waarop de eenvaardingsplicht van toepassing is wordt als volgt berekend.

A = g * Ga + t * Ta

Waarbij

A = de vergoeding die uitbetaald wordt aan de rechtspersoon van publiek recht door de producenten voor de
inzameling van een afvalstof waarop een aanvaardingsplicht van toepassing is

g = aantal inwoners van de rechtspersoon van publiek recht op 1 januari van het laatste jaar dat de
bevolkingscijfers werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Ga = referentievergoeding per inwoner voor de inzameling van een afvalstof door een rechtspersoon van publiek
recht

t = het door de rechtspersoon van publiek recht ingezamelde tonnage van de afvalstof in de beschouwde periode
waarvoor een betaling van de vergoeding dient te gebeuren.

Ta = referentievergoeding per ton voor de inzameling van een afvalstof door een rechtspersoon van publiek recht

De uitbetaling van de vergoeding aan de rechtspersoon van publiek recht gebeurt met een frequentie die
overeengekomen wordt met de producenten.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het in het
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 18 juli 2005.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS
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Bijlage I. — Bepaling nuttige oppervlakte per afvalstof

De nuttige oppervlakte van de recipiënten per afvalgroep wordt in de volgende tabel in beschouwing genomen.

Afvalfractie Aantal recipiënten Grondvlak container Totaal oppervlakte

Papier en karton 2 18 36

Glas 2 18 36

Vlak glas 1 6 6

PMD 1 18 18

Folies en kunstoffen 1 18 18

Textiel 2 1,5 3

Metalen 1 18 18

Fijn tuinafval 1 18 18

Snoeihout 2 36 72

Boomstronken 1 18 18

Hout 2 18 36

Bouw en sloop 2 18 36

Autobanden 1 2 2

Grofvuil brandbaar 1 18 18

Grofvuil niet brandbaar 1 18 18

AEEA 2 12 24

KGA 2 18 36

Totaal 25 413

In totaal wordt bijgevolg 413 m2 oppervlakte minimaal ingenomen door recipiënten om te voldoen aan de
bepalingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007.

Voor laden en lossen van de afvalstoffen wordt een supplementaire nuttige oppervlakte van 413 m2 in
beschouwing genomen.

Voor het portiershuis, de toegang en andere gemeenschappelijke ruimtes wordt supplementair 413 m2 nuttige
oppervlakte in beschouwing genomen.

900 m2 van het groendscherm wordt meegerekend als nuttige oppervlakte.

In totaal bedraagt de over de afvalstoffen te verdelen nuttige oppervlakte van een referentiecontainerpark 2139 m2.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels
voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht.

Brussel, 18 juli 2005.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS
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Bijlage II. — Bepaling van de homogeniteit
In onderstaande tabel wordt weergegeven op hoeveel containerparken een bepaalde afvalgroep wordt

ingezameld, evenals het aandeel dat dit in totaal betekent.

Afvalgroepen Aantal containerparken % aandeel

1 AEEA 320 8,6

2 Glas 320 8,6

3 Bouw en sloopafval 320 8,6

4 KGA 320 8,6

5 Kunststoffen en PMD 320 8,6

6 Grofvuil 320 8,6

7 Houtafval 320 8,6

8 Metalen 320 8,6

9 Organische fractie 320 8,6

10 Papier en karton 320 8,6

11 Overige selectieve stromen 320 8,6

12 Autobanden 181 4,9

totaal 3 701 100

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels
voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardings-
plicht.

Brussel, 18 juli 2005.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS

Bijlage III. — Bepaling van de aanvoerfrequentie
In onderstaande tabel wordt de aanvoerfrequentie van de verschillende afvalgroepen op een referentiecontainer-

park weergegeven.

afvalgroepen Procentueel aandeel aanvoer

1 AEEA 6,8

2 Glas 4,9

3 Bouw en sloopafval 5,4

4 KGA 10,2

5 Kunststoffen en PD 12,4

6 Grofvuil 16,0

7 Houtafval 3,6

8 Metalen 6,9

9 Organische fractie 12,3

10 Papier en karton 17,6

11 Overige selectieve stromen 3,6

12 autobanden 0,2

Totaal 100

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels
voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardings-
plicht.

Brussel, 18 juli 2005.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS
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