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DOEL VAN HET EVENEMENT 
 
Het herziene  voorstel met betrekking tot het beheer van afval (COM (2015) 614 definitief) van 15 
december 2015 voorziet, als doelstelling, de toename van de recyclage van verpakkingsmaterialen, 
inclusief plastiek verpakkingsafval. Dit voorstel versterkt aldus de doelstellingen voor gemeentelijk afval 
en verbetert het beheer van plastiek afval afkomstig van de commerciële en industriële sectoren. De 
Europese Commissie wenst een specifieke focus op plastiek te geven met het oog op  een follow-up van 
het 2013 Groenboek over kunststoffen en maatregelen te promoten om hoogwaardige recyclage van 
kunststoffen te bevorderen. Het recyclagepercentage van plastiek verpakkingsafval in België bedraagt 
ongeveer 40% (Eurostat). 
 
Dit evenement wordt georganiseerd door ACR+ in het kader van de PPI4 Waste project en heeft tot doel 
de dialoog tussen de Belgische openbare aanbesteders en leveranciers op het gebied van het beheer van 
plastiek afval tot stand te brengen. Het doel is om de marktkennis  van de autoriteiten  die 
aanbestedingen plaatsen te verhogen en het beter begrijpen van de behoeften van de openbare diensten 
door de leveranciers. 
 

PROGRAMMA 

13:30 – 14:00 REGISTRATIE 

14:00 – 15:30 PLENAIRE ZITTING 

 Welkom en introductie van het PPI4Waste project 
(Philippe Micheaux Naudet, ACR+) 
 

 De impact van het nieuwe EU pakket met betrekking tot circulaire economie op plastiek 
(nog te bevestigen) 
 

 Paneeldiscussie: P+ en de uitbreiding van plastiek verpakkingsinzameling 
Moderator: Martine Gillet, Office Wallon des Déchets; confirmed panelists: Christine Levêque 
(Suez), Marc Adams (IVCIE), Christian Marlier (Intradel), Steven Boussemaere (Fostplus) 

15:30 – 17:00 PARALLELLE WORKSHOPS  

 Hoe kunnen innoverende overheidsopdrachten de inzameling van harde plastieken 
bewerkstelligen?  
Moderator: John Wante (OVAM) 
 

 Innoverende overheidsopdrachten voor de inzameling en scheiding van plastiek verpakkingen  
Moderator: Isabelle Van de Populiere (IMOG) 
 

 De impact van de uitbreiding van plastiek verpakking inzameling op de recyclage fase 
Moderator: Cedric Slegers (FEBEM-FEGE) 

17:00 – 17:15 TERUGKOPPELING & CONCLUSIES 

17:15 – 18:00 NETWORKING DRINK 

 
Contact en meer informatie: ACR+ Secretariat – info@acrplus.org 

http://www.acrplus.org/index.php/en/events/past-events/event/268-epr-club-lunch-debate
http://www.ppi4waste.eu/

