Vlaamse industrie en distributie tegen torenhoge vergoedingen voor containerparken

Consument draait wellicht op voor verhoogde kosten
De bedrijven dreigen binnenkort een groot deel van de financiering van de gemeentelijke containerparken te
moeten dragen. Dat is althans zo als OVAM de wensen van de containerparken zal volgen in haar advies aan de
Vlaamse minister van Leefmilieu
Door de wettelijke aanvaardingsplicht, zijn fabrikanten en invoerders verplicht afgedankte producten zoals t.v.toestellen of autobanden te aanvaarden en te recycleren. Om deze kost te dragen wordt er een
recyclagebijdrage aangerekend aan de consument bijvoorbeeld bij de aankoop van een elektrisch
huishoudtoestel. Consumenten brengen deze afgedankte producten onder andere naar een containerpark, waar
fabrikanten en invoerders ze ophalen om ze te recycleren.
Binnenkort kunnen containerparken voor hun directe en indirecte kosten een rekening sturen naar de
fabrikanten en invoerders. Dit zal een aanzienlijke invloed hebben op de recyclagebijdrage die de consument
betaalt. Dat bepaalt de VLAREA-milieuwetgeving van 14 juli 2004 (gepubliceerd op 8 oktober): 'De Vlaamse minister,
bevoegd voor het leefmilieu, stelt voor 31 december 2004 - na advies van OVAM - bindende voorschriften vast voor de aanrekening van deze
kosten. Deze voorschriften bevatten onder meer een lijst van te vergoeden kosten. Ze worden opgesteld in overleg met de lokale besturen
en de producenten.'.

De bedrijven aanvaarden strenge milieuverplichtingen maar Vlaanderen moet niet verder gaan dan Europa wat
betreft milieureglementeringen. Vlaanderen mag geen nieuwe 'aanvaardingsplichten' uitvinden waarvan er op
Europees vlak zelfs geen sprake is.
De bedrijven zijn bereid te betalen voor de meerkosten die noodzakelijk zijn voor de inzameling van specifieke
afvalstromen waar een aanvaardingsplicht voor geldt. De bedrijven weigeren echter voortaan onvoorwaardelijk te
betalen voor directe en indirecte werkingskosten van containerparken. 'Dit is niet rechtmatig te verantwoorden
en in de praktijk onuitvoerbaar' aldus Filip Geerts van Agoria Vlaanderen. 'De algemene kosten van containerparken
zijn immers reeds betaald door subsidies, gemeentelijke taksen e.a. Het is onaanvaardbaar dat zij hiervoor een
tweede maal langs de kassa passeren en de bedrijven en bijgevolg ook de consumenten hiervoor nogmaals laten
opdraaien.' In het kader van de gemeentelijke zorgplicht is het immers de maatschappelijke rol van de steden en
gemeenten om containerparken te voorzien.
En alles wijst voorlopig in die richting. OVAM heeft inmiddels een rekenmodel klaar waarmee de kostprijs van de
inzameling van alle afvalfracties op een containerpark per specifieke afvalfractie kan opgesplitst worden. Het
bedrijfsleven heeft enkel een algemene voorstelling ontvangen maar kreeg nog geen inzage in de studie die aan de
basis ligt van de berekeningen. Uit de eerste gegevens kan er opgemaakt worden dat de kosten voor de sector, en
bijgevolg voor de consument, fenomenaal zullen stijgen.
Wegens het krappe tijdsbestek (31 december 2004!) dreigen de bedrijven voor voldongen feiten geplaatst te
worden. Industrie Vlaanderen, FEE en Fedis vragen met aandrang dat er snel een overleg georganiseerd wordt. De
koepelfederatie en de distributie aanvaarden onder geen beding dat de milieuwetgeving misbruikt wordt om op
een verdoken manier nieuwe inkomsten voor de lokale besturen aan te boren. Het bedrijfsleven waarschuwt dan
ook dat er naast de gemeentelijke containerparken nog andere en minder dure gelijkwaardige oplossingen
bestaan. Maar is het logisch dat de privé-sector voor elke afvalstroom een apart inzamelnetwerk buiten de
containerparken moet opzetten om goedkoper af te zijn ?
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Industrie Vlaanderen is het samenwerkingsplatform van de tien belangrijkste industriële sectorfederaties in Vlaanderen (Agoria
Vlaanderen, Cobelpa Vlaanderen, Creamoda Vlaanderen, Febelgra Vlaanderen, Febelhout Vlaanderen, Febeltex Vlaanderen, Fedichem
Vlaanderen, Fevia Vlaanderen, Staalindustrieverbond Vlaanderen en Verbond van de Glasindustrie Vlaanderen). FEDIS is de federatie van
de distributieondernemingen. FEE is de federatie van de Elektriciteit en Elektronica.
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