
Overeenkomst openbare netheid 

Open overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het bedrijfsleven betreffende het 
engagement van het bedrijfsleven in de strijd voor een properder Vlaanderen . 

(Hierna 'de Overeenkomst') 

Tussen: 

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw (hierna 'de Minister'); 

Hierna 'het Vlaamse Gewest', 

En: 

Fost Plus vzw, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Olympiadenlaan 2, ingeschreven in 
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0447.550.872 (RPR . 
Brussel), hierna geldig vertegenwoordigd door de heer William Vermeir, Managing Director (hierna 
'Fost Plus'); 

Corneas Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Edmond Van 
Nieuwenhuyselaan 8, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer 0407.150.471, hierna geldig vertegenwoordigd door de heer Jan Delfosse, 
Directeur-Generaal (hierna 'Comeos Vlaanderen'); 

Fevia Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14, 
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 
0472.749.195, hierna geldig vertegenwoordigd door mevrouw Nadia Lapage, Secretaris-generaal 
(hierna 'Fevia Vlaanderen'); 

Hierna gezamenlijk genoemd als 'het verpakkend bedrijfsleven'; 

Hierna gezamenlijk genoemd als 'de Partijen'. 

Preambule 

Gelet op het beleid van het Vlaamse Gewest om in te zetten op een circulaire economie en op het 
feit dat een integrale zwerfvuilaanpak bijdraagt tot de realisatie van dat beleidskader; 

Gelet op het feit dat Vlaanderen te kampen heeft met een probleem van openbare netheid onder 
de vorm van zwerfvuil en sluikstorten; 

Gelet op de impuls die de Minister wil geven aan de strijd voor een properder openbare ruimte op 
het Vlaamse grondgebied; 

Gelet op het engagement van het verpakkend bedrijfsleven om de Minister hierin te steunen door 
actief mee te werken aan de realisatie van een integrale zwerfvuilaanpak, en in het bijzonder aan 
het tot stand brengen van een gedragswijziging bij de burger inzake het achterlaten van afval in de 
openbare ruimte; 

Overwegende dat een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen geen integrale oplossing biedt 
voor het probleem van openbare netheid en dat de Partijen de problematiek derhalve in haar 
globaliteit willen aanpakken; 

Gelet op het feit dat naast verpakkingsafvalook veel andere afvalstoffen in de openbare ruimte 
worden achtergelaten, en dat het daarom noodzakelijk is dat ook andere betrokken partijen uit het 
bedrijfsleven actief meewerken aan de realisatie van een integrale zwerfvuilaanpak en dat zij dus 
aangemoedigd moeten worden om toe te treden tot deze Overeenkomst; 

Gelet op het feit dat in het Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' voor de 
periode 2016-2022 van de OVAM een hoofdstuk gewijd is aan zwerfvuil en ontwijkgedrag (het 
'zwerfvuil- en netheidsbeleid') en het verpakkend bedrijfsleven de uitgangspunten en 
beleidsprincipes hiervan onderschrijft; 
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Wordt overeengekomen wat volgt: 

1. Voorwerp 

Deze Overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen van de Partijen om samen te werken aan 
de realisatie van minder zwerfvuil in Vlaanderen, zoals bepaald in het hoofdstuk gewijd aan 
zwerfvuil en ontwijkgedrag in het Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' 
2016-2022. In het bijzonder regelt deze Overeenkomst de modaliteiten en omkadering van de 
financiële bijdrage die het verpakkend bedrijfsleven aan deze doelstelling wenst te leveren. 

2. Doelstellingen 

De lange termijn doelstelling van de Partijen is een significante afname van de hoeveelheid afval die 
illegaal in de openbare ruimte wordt achtergelaten. Deze doelstelling wordt onder andere beoordeeld 
aan de hand van indicatoren waaraan een streefcijfer is gekoppeld. 

Concreet is het de bedoeling om tegen 2022 de score van de Vlaamse netheidsindex voor de 3 
slechtste doelplaatsen, namelijk autostradeparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en 
afvalverzamelpLinten, met minimaal 10% te doen stijgen ten opzichte van 2014. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een daling van de totale hoeveelheid zwerfvuil met 20 gewichtsprocent ten opzichte 
van 2014. 

Partijen komen overeen dat er in het kader van de opmaak van het Operationeel Plan Openbare 
Netheid, waarvan sprake in punt 3 van deze Overeenkomst, bijkomende indicetoren zullen worden 
gedefinieerd om de voortgang in de uitvoering van het beleid op te volgen. Voorbeelden van 
dergelijke bijkomende indicatoren zijn: aantal gevolgde assertiviteitstrainingen, aantal geïnde 
boetes, aantal doelplaats-specifieke vuilnisbakkenplannen, aantal duurzame engagementen 
opgenomen door scholen/jeugdverenigingen/bedrijven, aantal kilometers geclaimd terrein of bijv. 
fietsroutes, snoeproutes.i.. door peters/meters. 

Partijen verbinden zich ertoe om nog verder overleg te plegen over het uitbouwen van partnerships. 
met andere partijen: overheidsinstellingen en -agentschappen, lokale besturen, bedrijfssectoren, 
bedrijven, verenigingen, natuur-, milieu- en consumentenverenigingen, enz. 

In het eerste kwartaal van 2018 worden de doelstellingen tussentijds geëvalueerd. Indien er uit deze 
evaluatie zou blijken dat de indicatoren niet significant positief evolueren, zullen de Partijen 
overleggen over de vereiste bijsturingen van het beleid en van de ingezette middelen, rekening 
houdende met de bepalingen in de voorgaande paragraaf. 

3. Operationeel Plan Openbare Netheid 

Partijen komen overeen dat zal gewerkt worden op basis van een gedetailleerd Operationeel Plan. 
Openbare Netheid (zoals bedoeld in het zwerfvuil- en netheidsbeleid), waarin acties, initiatieven, 
projecten, campagnes, studies, onderzoeken.... zijn opgenomen, die nodig worden geacht voor de 
realisatie van het integrale zwerfvuilbeleid en moeten leiden tot een properder openbare ruimte. Dit 
Operationeel Plan Openbare Netheid wordt opgemaakt voor een periode die de duur van deze 
Overeenkomst bestrijkt, waarbij Partijen jaarlijks zullen overeen komen welke aanpassingen nodig 
zijn. 

Dit Operationeel Plan Openbare Netheid zal worden opgesteld door het Team Openbare Netheid, en 
wordt gevalideerd door het Beslissingsorgaan Openbare Netheid, waarvan sprake in punt 7 van deze 
Overeenkomst. 

Het Operationeel Plan Openbare Netheid heeft als doelom het Netheidsbeleid te concretiseren. Bij 
de uitwerking ervan wordt rekening gehouden met de prioriteiten die door de Minister naar voor 
worden geschoven. Voor de periode 2016-2018 zijn dat de pijlers 'participatie' en 'handhaving'. 

Het jaarlijks bijgestuurde Operationeel Plan Openbare Netheid wordt uiterlijk eind november samen 
met het advies van het Overlegplatform afval- en materialenbeheer zoals bedoeld in het 
Uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval', en waarvan de samenstelling 
uitgebreid wordt met andere actoren die bijdragen tot de realisatie van het zwerfvuil- en 
netheidsbeleid, ter goedkeuring voorgelegd aan het Beslissingsorgaan Openbare Netheid. In 
afwijking hiervan wordt het eerste Operationeel Plan Openbare Netheid tegen eind februari 2016 
uitgewerkt. 
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4. Bijdrage van het verpakkend bedrijfsleven 

Het verpakkend bedrijfsleven stelt jaarlijks een bedrag van in principe 9,6 miljoen euro ter 
beschikking voor het realiseren van een integraal zwerfvuilbeleid. Mogelijke aanpassingen van dit 
bedrag (de 'Bijdrage') kunnen redelijkerwijze jaarlijks plaats vinden, mits hierover door de Partijen 
een akkoord wordt bereikt. De Partijen zijn het erover eens dat dergelijke aanpassingen worden 
bepaald in functie van de prioriteiten die gezamenlijk worden vastgelegd met het oog op de realisatie 
van de doelstellingen van deze Overeenkomst. 

Deze Bijdrage wordt deels gefinancierd door de Halve Euro-bijdrage van Fost Plus waarvan sprake in 
punt 5 van deze Overeenkomst, en deels door een aanvullende bijdrage van het verpakkend 
bedrijfsleven ('Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven'). Indien nieuwe partijen toetreden tot deze 
overeenkomst en een financiële bijdrage leveren, wordt deze bijdrage in mindering gebracht van de 
Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven in functie van het jaarlijks benodigde budget. 

Gelet op het feit dat Fost Plus de terugnameplicht waarneemt voor het verpakkend bedrijfsleven dat 
bij haar is aangesloten, zal de Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven, in naam en voor rekening van het 
verpakkend bedrijfsleven, door Fost Plus gestort worden op een specifieke rekening (de 'Rekening'). 
Deze Rekening zal beheerd worden door Fost Plus, in gezamenlijk overleg met het Vlaamse Gewest. 
De Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven die op De Rekening wordt gestort, wordt te allen tijde als een 
private financiering beschouwd en kan op geen enkelogenblik als overheidsgelden worden 
beschouwd. 

De door Fost Plus in naam van het verpakkend bedrijfsleven op de Rekening gestorte bedragen zullen 
worden besteed aan de financiering van initiatieven kaderend in het Operationeel Plan Openbare 
Netheid. Met de Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven financiert het verpakkend bedrijfsleven 
rechtstreeks acties, initiatieven, projecten, campagnes, studies, onderzoeken, ... van dat Operationeel 
Plan Openbare Netheid, alsook medewerkers van het Team Openbare Netheid die dit Operationeel 
Plan concreet ten uitvoer zullen brengen (zie punt 7 van deze Overeenkomst). 

5. Aanwending van de Halve Euro-bijdrage 

Overeenkomstig artikel 13, §1, 12°, van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord van 4 november 
2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (het 'ISA'), betaalt Fast Plus 
jaarlijks een forfaitaire bijdrage per inwoner voor de financiering van het beleid inzake de preventie 
en het beheer van verpakkingsafval van het Vlaamse Gewest (de 'Halve Euro-bijdraqe). Dat beleid 
kan onder andere betrekking hebben op de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het 
zwerfvuil. 

De Partijen komen overeen dat jaarlijks een substantieel deel van deze Halve Euro-bijdrage 
aangewend zal worden ter financiering van het in punt 3 bedoelde Operationeel Plan Openbare 
Netheid. Op datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst bedraagt dit aandeel circa 65%. 

6. Financieel beheer 

Per kalenderjaar zal het verpakkend bedrijfsleven maandelijks en tegen de vijftiende van elke maand, 
en uitzonderlijk tegen de eenendertigste voor de maand januari, één twaalfde (1/12) van de in dat 
jaar verschuldigde Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven storten op de Rekening. 

Het Team Openbare. Netheid en het Beslissingsorgaan Openbare Netheid, zoals bedoeld in punt 7 van 
deze Overeenkomst, zullen samen uiterlijk tegen 1 maart en 31 oktober van elk jaar bepalen of een 
deel van de Bijdrage Verpakkend Bedrijfsleven al dan niet op versnelde wijze op de Rekening moet 
worden gestort in functie van de acties, initiatieven, projecten, campagnes, studies, onderzoeken, ... 
die zijn gedefinieerd in het Operationeel Plan Openbare Netheid. 

De modaliteiten voor de vaststelling en betaling van de bijdrage van nieuwe partijen bij deze 
Overeenkomst, zullen apart worden geregeld in een bijlage die integraal deel uitmaakt van deze 
Overeenkomst. 
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7. Operationeel beheer 

De Partijen beslissen in gezamenlijk akkoord over de operationele aanwending van de ter beschikking 
gestelde Bijdrage. 

Het Beslissingsorgaan Openbare Netheid keurt het Operationeel Plan Openbare Netheid en de erbij 
horende budgettering goed, en volgt de uitvoering ervan op. Het is paritair samengesteld, met een 
gelijk aantal vertegenwoordigers uit de publieke en uit de private sector. De delegatie van de publieke 
sector bestaat uit een vertegenwoordiging van de Minister, de OVAM en de VVSG. Deze van de private 
sector uit een vertegenwoordiging van Fast Plus en van 2 andere partijen uit het bedrijfsleven die 
een bijdrage leveren tot de realisatie van het zwerfvuil- en netheidsbeleid. Op datum van 
ondertekening van deze Overeenkomst zijn deze laatste twee partijen Fevia Vlaanderen en Comeos 
Vlaanderen. 

Het bestaande Netheidsnetwerk wordt uitgebreid en zal fungeren als het Team Openbare Netheid dat 
instaat voor de voorbereiding en uitvoering van het Operationeel Plan Openbare Netheid en als 
aanspreekpunt voor lokale besturen, bedrijven, verenigingeri en individuen. Het team zal 
vertegenwoordigers van de OVAM en Fast Plus (en eventueel andere partijen) samen brengen om de 
strijd voor een netter Vlaanderen gestalte te geven. 

Het Team Openbare Netheid werkt als netwerk nauw samen met medewerkers van de VVSG (en 
eventueel andere partijen) voor het tot stand brengen van een performant zwerfvuilbeleid. Vanuit 
dit oogpunt gaat het Team Openbare Netheid op zoek naar actieve samenwerkingsverbanden met 
lokale besturen en hun vertegenwoordigers, bedrijven en bedrijfsfederaties, verenigingen, ngo's en 
alle andere partijen die willen bijdragen tot het zwerfvuilbefeid van het Vlaamse Gewest. 

Het Beslissingsorgaan Openbare Netheid bepaalt de taakstelling van het Team Openbare Netheid. 
Het Team wordt gecoördineerd door een coördinator die door de OVAM en Fost Plus gezamenlijk 
wordt aangesteld. De coördinator staat onder meer in voor een optimale samenwerking binnen het 
Team Openbare Netheid, en met medewerkers van de OVAM, Fost Plus, de VVSG en eventuele andere 
partijen, en rapporteert en legt verantwoording af aan het Beslissingsorgaan Openbare Netheid. 

Het strategische kader waarbinnen het Operationeel Plan Openbare Netheid wordt voorbereid, 
uitgevoerd en bijgesteld is het hoofdstuk "Zwerfvuil en ontwijkgedrag" uit het Uitvoeringsplan 
'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'. De coherentie tussen dit strategische kader en het 
Operationeel Plan wordt bewaakt door de OVAM en het Beslissingsorgaan' Openbare Netheid. 

De Partijen overleggen nog verder over de uitbouw van de optimale werkorganisatie. Ze zijn het er 
evenwelover eens dat het Team Openbare Netheid aan de volgende voorwaarden moet voldoen om 
goed te functioneren: 

een centrale en eenduidige aansturing van de medewerkers; 
een evenwichtige en gerichte mix van profielen; 
een gedeelde visie en doelstellingen; 
een samenwerking gericht op efficiëntie en effectiviteit. 

8. Toetreding van nieuwe partijen 

Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze overeenkomst. 

In het bijzonder engageren de Partijen zich om in het kader van deze Overeenkomst andere 
economische sectoren, waarvan de afvalstoffen eveneens terug te vinden zijn in de openbare ruimte, 
en organisaties en actoren uit het middenveld, het verenigingsleven, enz. aan te spreken en te 
mobiliseren om financieel en/of participatief bij te dragen tot de realisatie van minder 
zwerfvuil/sluikstorten in Vlaanderen. De Minister verbindt er zich toe om zo vlug mogelijk haar 
bevoegdheden aan te wenden om andere sectoren bij te laten dragen aan de financiering van het 
zwerfvuil- en netheidsbeleid. 

Ingeval andere sectoren, organisaties of actoren effectief bereid zijn om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van deze Overeenkomst, kunnen zij toetreden. Een nieuwe 
partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk over aan de Partijen. Het verzoek tot toetreding 
en de verklaring tot instemming vanwege de Partijen worden als bijlage aan deze Overeenkomst 
gehecht en maakt er integraal deel van uit. 
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9. Interregionale dimensie 

De Partijen komen overeen dat bij de uitvoering van het Operationeel Actieplan Openbare Netheid 
onderzocht zal worden of er acties zijn die, omwille van efficiëntie-overwegingen, beter kunnen 
uitgevoerd worden op interregionaal niveau. 

10. Duur 

Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2022, en 
kan mits onderling akkoord tussen de Partijen verlengd worden voor een door de Partijen nader te 
bepalen periode. 

11. Beëindiging 

Partijen kunnen deze Overeenkomst steeds en zonder verbrekings- of schadevergoeding gemotiveerd 
opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van zes maanden. 

De Partijen verklaren een origineel getekende versie van deze Overeenkomst te hebben ontvangen. 

Aldus in 4 exemplaren opgemaakt te Brussel op 18 januari 2016. -.-------.-1. ' __ . 
ç- h 

.....I'-- ' 
ï 

~/ 
I 

ege 
!-Ster van 
atuur en Landbouw 

----~- ~ _ .. _~ i - 

~-WITIT~ V rmeir 
Manaç}!,f}9 Director 
Fost PIÛ/s / 

\'4=- 
Jan Delfosse 
Directeur-Generaal 
Comeos Vlaanderen 

11t..jth------.. \-rr~ / ~...--\ . _- . r.:::- . 
... ~ Nadia Lapage 

Secretaris-generaal 
Fevia Vlaanderen 

Pagina 5 van 5 


