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MANAGEMENTSAMENVATTING

Het statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen kan gekaderd worden binnen de
bevoegdheden van de gewesten. Dit geldt zowel indien het ingevoerd wordt als een verplicht
autonoom systeem, als indien het ingevoerd wordt als een vrijstelling op een gewestelijke heffing.
De verplichting om de drankverpakkingen die onder het toepassingsgebied van het
statiegeldsysteem vallen te voorzien van een etiket (logo in speciale inkt) of een ander merkteken
is een productnorm, ten aanzien waarvan de federale overheid bevoegd is. Dit geldt ongeacht of
het statiegeldsysteem opgelegd wordt als een autonome verplichting, dan wel als een facultatief
systeem gekoppeld aan een heffing.
Hoewel de Belgische Economische Unie en het intergewestelijk vrij verkeer er zich in beginsel niet
tegen verzetten dat een gewest zijn bevoegdheden eenzijdig uitoefent, brengt een eenzijdige
invoering van het statiegeldsysteem in één gewest zonder medewerking van de andere gewesten
juridische risico’s met zich mee. Het valt aan te bevelen om niet zonder meer eenzijdig over te
gaan tot de invoering van een statiegeldsysteem en om de invoering van het statiegeldsysteem
gepaard te laten gaan met een wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.
Vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdelende regels is er geen meerwaarde om het
statiegeldsysteem te koppelen aan een heffing.
Wat het toepassingsgebied ratione materiae van het statiegeldsysteem betreft, zijn er goede
argumenten voorhanden om aan te nemen dat het gelijkheidsbeginsel zich er niet tegen verzet om
het statiegeldsysteem in te voeren op metalen blikjes, PET en HDPE en dit ongeacht het volume
(binnen de grenzen van 10 centiliter tot 3 liter), zoals voorzien in het voorkeursscenario.
Wat het toepassingsgebied ratione personae van het statiegeldsysteem betreft, verdient het
aanbeveling om de grote en kleine distributiecentra gelijk te behandelen, hetzij door de deelname
aan het statiegeldsysteem voor beide facultatief te maken, hetzij door de deelname voor beide
verplicht te maken, desgevallend met een beperking voor kleine handelszaken (bv. 200 m²) tot een
terugnameplicht voor de verkochte dranken of verpakkingen (zoals in Duitsland en Nederland).

Vanuit het Europees recht is het aangewezen dat Fost Plus ook de rol van Centrale Beheerder
in het statiegeldsysteem op zich neemt.
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Hoofdstuk 1. Situering van de studie

Afdeling 1.

Inleiding

1.
In navolging van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 liet de OVAM in de eerste helft van
2015 een impactanalyse uitvoeren over de invoering van statiegeld op eenmalige
drankverpakkingen in Vlaanderen.
2.
Met de invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen wordt beoogd
de problematiek van het zwerfvuil aan te pakken (minder zwerfvuil, minder hinder, verlaging van
de kosten voor opruiming en de ecologische impact van het zwerfvuil terug te dringen) en wordt
beoogd drankverpakkingen die momenteel nog bij het restafval terechtkomen en niet gerecycleerd
worden (vnl. PET) te sturen richting selectieve inzameling en dus de recyclagegraad van de
eenmalige drankverpakkingen nog te verhogen en zo de kringlopen verder te sluiten.1
3.
De impactanalyse onderzocht de economische, ecologische en maatschappelijke impact van
een mogelijke invoering van statiegeld. De bedoeling van de impactanalyse was de bandbreedtes
af te tasten van de impacts die zich voordoen wanneer een statiegeldsysteem op eenmalige
drankverpakkingen wordt ingevoerd in Vlaanderen. Om zicht te krijgen op deze bandbreedtes van
impacts, werden 5 scenario's gedefinieerd. Deze scenario's variëren naargelang de soort
verpakking waarop statiegeld wordt geheven (materiaal en volume) en op het aantal en de aard
van de terugnamepunten voor statiegeldverpakkingen.
4.
Begin mei 2015 werd het eindrapport van deze impactanalyse opgeleverd en aan de minister
van Omgeving Joke Schauvliege bezorgd. Dit eindrapport is na te lezen op
http://www.ovam.be/statiegeld.
5.
Begin juni 2015 besliste de minister om een scenario voor de invoering van statiegeld verder
in detail te laten uitwerken tot een blauwdruk voor een voorkeursscenario.

Afdeling 2.

Werkhypothesen van het voorkeursscenario

6.
Het voorkeursscenario waarvoor een blauwdruk werd uitgewerkt, bevat de volgende
werkhypothesen2:
-

Toepassingsgebied ratione loci: Voor de uitwerking van het gekozen scenario wordt
uitgegaan van een invoering van het statiegeldsysteem op Vlaams niveau (Vlaamse
Gewest). Meer bepaald is het statiegeldsysteem enkel van toepassing op de
drankverpakkingen die in het Vlaamse Gewest worden geproduceerd of geïmporteerd met
het oog om deze op de Vlaamse markt te brengen. Een drankverpakking wordt als “op de

1

Beleidsdoelstelling zoals omschreven in het ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk Voorkeursscenario.
“Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. Ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk
Voorkeursscenario”.
2
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markt gebracht” beschouwd van zodra deze geleverd is aan een verkooppunt (of zelfs
voordien aan een centraal verdeelpunt in het Vlaamse Gewest).
Opmerking: Deze beslissing is ingegeven vanuit de timing van het overleg met de andere
gewesten over de invoering van een statiegeldsysteem op drankverpakkingen in de drie
gewesten. Dit overleg zal pas na de zomer worden gestart, terwijl de resultaten van de
blauwdruk tegen die tijd beschikbaar moet zijn. De minister, OVAM en de opdrachtnemer
zijn evenwel op de hoogte dat, in voorkomend geval, de stakeholders, een
statiegeldsysteem met België als toepassingsgebied, verkiezen boven de invoering van
een statiegeldsysteem dat zich geografisch tot het Vlaamse (gewest)niveau zou beperken.
-

Toepassingsgebied ratione materiae: eenmalige drankverpakkingen gemaakt van
metaal (drankblikjes) of kunststof (PET/HDPE). Het betreft verpakkingen ongeacht de
inhoud (i.e. incl. zuivel, fruitsappen) en ongeacht het volume (binnen de grenzen van 10
centiliter tot 3 liter). Enkel ‘flessen’ worden in het toepassingsgebied meegenomen (dus
geen bekers). Bij invoering van het statiegeldsysteem moet het toepassingsgebied – met
name rond 'zuivel' – nog beter afgebakend worden. Er is een zekere grijze zone m.b.t. wat
(nog) als drank wordt beschouwd en wat niet.

-

Toepassingsgebied ratione personae: Diegene die de betreffende drankverpakkingen
op de Vlaamse markt brengt (producent, invoerder of verdeler) is het statiegeld
verschuldigd aan de CB.

-

Hoogte van het statiegeld: 25 eurocent, ongeacht de verpakking (materiaal/grootte). In
de impactanalyse wordt verondersteld dat met een hoogte van 0,25 € de teruggavegraad
90 % zou zijn.

-

Terugname van de statiegeldverpakkingen: er wordt een verplichting opgelegd voor de
grote distributiecentra (boven 400 m² verkoopsoppervlakte) om als inzamelpunt te fungeren
en statiegeldverpakkingen terug te nemen en het statiegeldbedrag terug te betalen (via
cashbetaling of tegoedbon). De overige distributiecentra en verkooppunten zijn niet
verplicht lege statiegeldverpakkingen terug te nemen maar kunnen zich vrijwillig als
inzamelpunt aansluiten. Inzameling in publieke plaatsen (zonder controle) en
containerparken wordt in het kader van de opmaak blauwdruk buiten beschouwing gelaten.
Er kan – ook zonder verplichting – beslist worden om op bepaalde publieke locaties (vb. op
containerparken, op centrale punten) terugnamemachines te plaatsen.

-

Centraal beheer door een opzichzelfstaande organisatie (stand-alone): Aangezien uit
fase 1 en 2 is gebleken dat er niet zonder meer van uit mag worden gegaan dat de rol van
Centrale Beheerder (CB) van het statiegeldsysteem door Fost Plus zal worden
opgenomen, werd er voor gekozen om bij het uitwerken van de blauwdruk (fase 3)
enerzijds, de CB als een (nieuw op te richten) opzichzelfstaande organisatie uit te werken,
en, anderzijds, de implicaties (o.a. efficiëntiewinsten) van een opname van de rol van
Centrale Beheerder door Fost Plus op kwalitatieve wijze te beschrijven (zie paragraaf 6.6
hierna).
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Deze werkhypothesen werden uitsluitend vastgesteld met het oog op het uitwerken van de
blauwdruk in fase 3, en laten de mogelijkheid onverlet dat – bij een eventuele beslissing tot
invoering van een statiegeldsysteem – hiervan wordt afgeweken.

Afdeling 3.

Doelstelling en opbouw van de studie

7.
Het doel van de studie bestaat erin een juridisch advies op te stellen met betrekking tot het
invoeren van een statiegeldsysteem in Vlaanderen volgens het voorkeursscenario zoals in de
vorige paragraaf beschreven. De analyse beoogt een inzicht te geven in de mogelijke juridische
knelpunten die zich voordoen bij het implementeren van het voorkeursscenario in Vlaanderen. Ze
beoogt een antwoord te geven op de in het bestek vermelde onderzoeksvragen en
oplossingsrichtingen te formuleren voor de juridische knelpunten die ter zake rijzen.3
8.

De studie is als volgt opgebouwd:
-

Hoofdstuk 1: Situering van de studie

-

Hoofdstuk 2: Het statiegeldsysteem en de bevoegdheidsverdelende regels: Het
eerste deel gaat in op de vraag of het statiegeldsysteem inpasbaar is binnen de
gewestbevoegdheden en dit rekening houdende met het feit dat het Vlaamse Gewest zijn
eigen bevoegdheden maximaal wil benutten. Dit valt uiteen in twee subvragen:
a) Welke mogelijkheden bieden de bevoegdheidsverdelende regels aan het
Vlaamse Gewest om het statiegeldsysteem in te voeren? Hierbij wordt
achtereenvolgens behandeld:
- het statiegeldsysteem als een dwingend inzamelsysteem;
- het statiegeldsysteem als vrijstelling op een heffing;
- het statiegeldsysteem als vrijstelling op een andere verplichting.
b) Wie is bevoegd om te bepalen dat drankverpakkingen die onderworpen zijn aan
het statiegeldsysteem gemerkt moeten worden? Behoort dit tot de bevoegdheid
van de federale overheid inzake productnormen, dan wel tot de bevoegdheid
van de gewesten?

-

Hoofdstuk 3: Juridische krijtlijnen bij de implementatie van het statiegeldsysteem:
Vertrekkende van de premisse dat het invoeren van het statiegeldsysteem voor eenmalige
drankverpakkingen inpasbaar is binnen de gewestbevoegdheden, wordt in het tweede deel
onderzocht met welke juridische krijtlijnen rekening gehouden dient te worden bij de
implementatie van het statiegeldsysteem. Hierin wordt achtereenvolgens ingegaan op de:
Afdeling 1: Krijtlijnen ten gevolge de Belgische economische unie;
Afdeling 2: Krijtlijnen ten gevolge van het Europees recht;

Zie bestek “Juridische analyse statiegeld” nr. 4884. De vraag in welke mate het statiegeldsysteem onderhevig zal
zijn aan de BTW-regeling of wat de impact is op de vennootschapsbelasting valt bijvoorbeeld buiten het voorwerp
van de studie.
3
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Afdeling 3: Krijtlijnen ten gevolge van het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel;
Afdeling 4: Krijtlijnen ten gevolge van het standstill-beginsel inzake de
bescherming van het leefmilieu;
Afdeling 5: Krijtlijnen ten gevolge van het samenwerkingsakkoord van 4
november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

-

Hoofdstuk 4: Conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 2. Het statiegeldsysteem en de bevoegdheidsverdelende regels

Afdeling 1.

Inleiding

9.
De vraag rijst of het statiegeldsysteem inpasbaar is binnen de gewestbevoegdheden en dit
rekening houdende met het feit dat het Vlaamse Gewest zijn eigen bevoegdheden maximaal wil
benutten. Dit valt uiteen in twee subvragen:
-

Welke mogelijkheden bieden de bevoegdheidsverdelende regels aan het Vlaamse Gewest
om het statiegeldsysteem in te voeren?

-

Wie is bevoegd om te bepalen dat drankverpakkingen die onderworpen zijn aan het
statiegeldsysteem gemerkt moeten worden? Behoort dit tot de bevoegdheid van de
federale overheid inzake productnormen, dan wel tot de bevoegdheid van de gewesten?

Afdeling 2.

§ 1.

Bevoegdheidskwalificatie van het statiegeldsysteem

Probleemstelling

10. De Blauwdruk voor het Voorkeursscenario laat de vraag open of het statiegeldsysteem
autonoom ingevoerd wordt, dan wel gekoppeld wordt aan een andere verplichting.
11. De invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen kan op
verschillende wijzen worden vormgegeven:
-

SGS als dwingend inzamelsysteem: Het statiegeldsysteem kan opgevat worden als een
autonoom inzamelsysteem los van elke andere heffing of verplichting. Het wettelijk kader
verplicht alle actoren in de SG-ketting (producent en importeur die de drankverpakking op
de markt brengen; groothandel/verdeler; verkooppunten en inzamelpunten; Centrale
Beheerder en evt. de consument) deel te nemen aan het statiegeldsysteem. De nietnaleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met administratieve of strafrechtelijke
sancties.
www.prator.be
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-

SGS als vrijstelling op het betalen van een verplichte bijdrage: Het statiegeldsysteem
kan ook opgevat worden als een accessorium van een bestaande of in te voeren
gewestelijke bijdrage (belasting/heffing/retributie) waarbij de producenten en invoerders die
de drankverpakking op de markt brengen in en die aansluiten bij het statiegeldsysteem
vrijgesteld worden van het betalen van de bijdrage. De producent en de importeur
beschikken aldus over een keuzemogelijkheid om hetzij de bijdrage te betalen, hetzij de
bijdrage te ontwijken door deel te nemen aan het statiegeldsysteem.

-

SGS als vrijstelling op een andere verplichting: Het statiegeldsysteem kan tot slot
gekoppeld worden aan een andere, eventueel nader te bepalen verplichting, waarbij de
aansluiting bij het statiegeldsysteem vrijstelling verleent van de verplichting.

12. De wijze waarop het statiegeldsysteem wordt vormgegeven, is van belang voor het antwoord
op de vraag of het statiegeldsysteem onder de bevoegdheid van de gewesten ressorteert. Indien
het statiegeldsysteem gekoppeld wordt aan een belasting gelden immers andere
bevoegdheidsverdelende regels, dan wanneer dit niet het geval is. Ingeval van een koppeling van
het statiegeldsysteem aan een belasting dient rekening gehouden te worden met de artikelen 170,
§1 en 170, §2 van de Grondwet die een concurrerende bevoegdheid inzake belastingen instellen
ten voordele van de federale overheid.
Achtereenvolgens wordt nagegaan in welke mate het statiegeldsysteem als dwingend
inzamelsysteem dan wel als vrijstelling op het betalen van een bijdrage of op een andere
verplichting ingepast kan worden in de gewestelijke bevoegdheid en welke risico’s een keuze voor
het ene of het andere scenario op bevoegdheidsrechtelijk vlak met zich meebrengt.

§ 2.

Statiegeldsysteem als dwingend inzamelsysteem

GEWESTELIJKE
AFVALSTOFFENBELEID

BEVOEGDHEID

INZAKE

13. Krachtens artikel 6, § 1, II, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zoals vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (hierna: BWHI), zijn de
gewesten bevoegd voor “het afvalstoffenbeleid”, onder voorbehoud van de in het tweede lid
bepaalde uitzonderingen. De gewesten zijn eveneens bevoegd voor de bescherming van het
leefmilieu en voor de natuurbescherming en het natuurbehoud (artikel 6, § 1, II, 1°, en III, 2°).
14. Hoewel er ons geen precedenten bekend zijn waarbij een door de gewesten ingevoerd
statiegeldsysteem in overeenstemming (of in strijd) met de bevoegdheidsverdelende regels werd
bevonden, zijn er goede argumenten voorhanden om aan te nemen dat de gewestelijke
bevoegdheid inzake afvalstoffenbeleid ook de bevoegdheid omvat om een dwingend
statiegeldsysteem in te voeren voor drankverpakkingen.
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15. De gewesten zijn op grond van de bevoegdheid inzake afvalstoffenbeleid bevoegd om regels
aan te nemen betreffende de verwijdering, de ophaling en de verwerking van afval.4
Het Grondwettelijk Hof heeft in die zin beslist dat “het de decreetgever toekomt om, in de
uitoefening van zijn bevoegdheden inzake leefmilieu, maatregelen te nemen die ertoe strekken het
hergebruik en de recyclage van afvalstoffen te bevorderen. Om dat doel te bereiken vermag hij
gewichtspercentages, per afvalstroom, voor recyclageresidu’s vast te stellen ten gevolge waarvan
het bedrag van de verschuldigde milieuheffing voor het storten of verbranden van die residu’s
verschilt. De decreetgever beschikt ter zake over een ruime beoordelingsmarge. […]”.5
Als afvalstoffen worden aangemerkt: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich vrijwillig
ontdoet of de verplichting heeft zich te ontdoen krachtens wets- of verordeningsbepalingen,
ongeacht of ze al dan niet, als dusdanig of na verwerking, voor hergebruik geschikt zijn. Stoffen
behouden hun aard van afvalstof en blijven derhalve aan de reglementering van de afvalstoffen
onderworpen tot op het ogenblik dat zij bij de derden die ze hergebruiken, worden afgeleverd, in
het geval waarin het gaat om afvalstoffen die zonder enige voorbehandeling opnieuw kunnen
worden hergebruikt, of tot op het ogenblik dat zij zijn omgevormd, in het geval waarin het gaat om
afvalstoffen die slechts na voorbehandeling kunnen worden hergebruikt.67
De aan de gewesten toegewezen bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid moet – net als de
andere aan de gemeenschappen en de gewesten toegewezen bevoegdheden – ruim worden
uitgelegd: “Voor zover zij er niet anders over hebben beschikt, moeten de grondwetgever en de
bijzondere wetgever worden geacht aan de gemeenschappen en de gewesten volledige
bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van de regels die eigen zijn aan de hun
toegewezen aangelegenheden, en zulks onverminderd de mogelijkheid om desnoods beroep te
doen op artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.”8

16. Het statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen strekt ertoe de problematiek van het
zwerfvuil aan te pakken en beoogt teven de drankverpakkingen die momenteel nog bij het restafval
terecht komen en niet gerecycleerd worden te sturen richting selectieve inzameling en dus de
recyclagegraad van de eenmalige drankverpakkingen nog te verhogen en zo de kringlopen verder
te sluiten.9
In de lijn hiervan kan aldus verdedigd worden dat het invoeren van een dwingend
statiegeldsysteem inpasbaar is binnen de gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid.

4

GwH, nr. 19/97, 15 april 1997, B.4.1.
GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.9.1.
6 Beleidsdoelstelling zoals omschreven in het ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk Voorkeursscenario.
7 GwH, nr. 1/89, 31 januari 1989, 9.B.3.1 en GwH, nr. 19/97, 15 april 1997, B.2.1 en B.4.1.-B.4.2.
8 GwH, 27 mei 2010, nr. 62/2010, B.4.1.-B.4.2. Over de ruime interpretatie van toegewezen bevoegdheden:
Arbitragehof 26 juni 1986, nr. 25/86, 2.B.1. Zie hierover en voor andere arresten van het Grondwettelijk Hof: A.
ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, nrs. 359 en 360; J. VANDE
LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 1452 en J. VANPRAET,
De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de
adviespraktijk van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2011, nr. 102.
9 Beleidsdoelstelling zoals omschreven in het ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk Voorkeursscenario.
5
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17. Tevens kan erop gewezen worden dat de invoering van een statiegeldsysteem beoogt om
de materialenketens verder te sluiten10 en aldus aansluit op het decreet van 23 december 2011
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna:
Materialendecreet) dat overeenkomstig artikel 6, § 1, II, 2° BWHI onder de gewestelijke
bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid valt.
Het Materialendecreet is volgens de afdeling Wetgeving van de Raad van State te situeren binnen
de bevoegdheid van de gewesten om overeenkomstig artikel 6, § 1, II, 2° BWHI het
afvalstoffenbeleid te regelen.11
Het Materialendecreet heeft overeenkomstig artikel 4, § 2 ervan tot doel “het vaststellen van
maatregelen voor het tot stand brengen van materiaalkringlopen”.
Overeenkomstig artikel 3, 22° van het Materialendecreet is een materiaalkringloop “het geheel van
opeenvolgende handelingen in een levenscyclus of stofstroom, gaande van de ontginning of
winning en teelt, over de verwerking, de productie, de distributie, de opslag of overslag, het
transport, het gebruik en hergebruik, de afdanking, de verwijdering en het eventueel opnieuw
inzetten waarbij een of meer materialen, bedoeld of onbedoeld, worden doorgegeven van de ene
fase in de levenscyclus naar een andere”.
In het bijzonder stelt het Materialendecreet overeenkomstig artikel 4, § 3 maatregelen vast, “waarbij
steeds wordt gestreefd naar het beste resultaat voor milieu en gezondheid, rekening houdend met
de effecten die optreden tijdens de volledige levenscyclus, en waarbij als prioriteitsvolgorde de
volgende hiërarchie wordt gehanteerd:
a) de preventie van afvalstoffen en een efficiënter en minder milieubelastend gebruik en
verbruik van materialen via aangepaste productie- en consumptiepatronen;
b) de voorbereiding van afvalstoffen voor hergebruik;
c) de recyclage van afvalstoffen en de inzet van materialen in gesloten materiaalkringlopen;
d) andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen, zoals energieterugwinning en de
inzet van materialen als energiebron;
e) de verwijdering van afvalstoffen, met storten als laatste optie;”
Aangezien de invoering van een statiegeldsysteem beoogt de materialenkringlopen verder te
sluiten12, zou aldus geargumenteerd kunnen worden dat het autonoom inzamelsysteem met
statiegeld een bijkomend instrument vormt dat aansluit op het Materialendecreet en bijgevolg
binnen de gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid te situeren valt.
Voor de vraag of één gewest een statiegeldsysteem kan invoeren, wordt verwezen naar Afdeling
1 van Hoofdstuk 3.

10

Beleidsdoelstelling zoals omschreven in het ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk Voorkeursscenario, 7 en

8.
11
12

Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 49.512/3, Parl.St. Vl.Parl., 2010-2011, nr. 1233/1, 175-176.
Beleidsdoelstelling zoals omschreven in het ontwerp van Eindrapport fase 3: Blauwdruk Voorkeursscenario, 7 en

8.
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18. Verder kan er ook op gewezen worden dat het begrip “statiegeldsysteem” reeds gedefinieerd
wordt in artikel 369 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur die in het kader van de verpakkingsheffing een stelsel van statiegeld definieert
als “een stelsel waarbij de koper van een produkt aan diegene die het produkt op de markt heeft
gebracht en die er eigenaar van blijft een vastgestelde som geld stort. Deze som wordt terugbetaald
aan de koper wanneer hij het produkt terugbezorgt aan diegene die het op de markt heeft gebracht
of aan een aangestelde derde”.13
Het begrip “statiegeld” wordt in die context gebruikt als een modaliteit van de federale
verpakkingsheffing. Met name is de toepasselijkheid van een statiegeldsysteem een voorwaarde
opdat van zogenaamde “individueel herbruikbare verpakkingen”14 sprake zou zijn, die aan een
lager belastingstarief onderworpen zijn dan de zogenaamde “andere dan herbruikbare
verpakkingen”.15
De federale overheid is bevoegd om in dit kader een statiegeldsysteem te definiëren omdat het
kadert binnen haar belastingsbevoegdheid. Immers, wanneer de federale overheid een
belastingsmaterie belast, is zij ook bevoegd om de modaliteiten van die belastingsmaterie te
regelen.16
De mogelijkheid waarover de federale overheid beschikt om in het kader van haar
belastingsbevoegdheid een statiegeldsysteem te definiëren, staat bevoegdheidsrechtelijk los van
de vraag of de invoering van een dwingend statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen
inpasbaar is binnen de gewestelijke bevoegdheid inzake afvalstoffenbeleid.
Zoals hierboven aangegeven zijn er goede argumenten voorhanden om aan te nemen dat deze
laatste vraag positief beantwoord kan worden.

19. De gewesten zijn ook bevoegd om de niet-naleving van regels die ze uitvaardigen op grond
van de eigen bevoegdheden te sanctioneren met administratieve of strafrechtelijke sancties.
Overeenkomstig artikel 11 BWHI kunnen de decreten binnen de grenzen van de bevoegdheden
van de gemeenschappen en de gewesten de niet-naleving van hun bepalingen immers strafbaar
stellen en de straffen wegens die niet-naleving bepalen. De bepalingen van Boek I van het
Strafwetboek zijn hierop van toepassing, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere
inbreuken door een decreet kunnen worden gesteld. Wel is het eensluidend advies van de
13

Het bedrag van het statiegeld bedraagt minstens 0,16 euro voor de verpakkingen met een inhoud van meer dan
0,5 liter en 0,08 euro voor deze met een inhoud van minder dan of gelijk aan 0,5 liter (art. 369, 19° Wet van 16 juli
1993.
14 Artikel 369, 19°, van de Wet van 16 juli 1993 stelt: “individuele herbruikbare verpakking : elke verpakking bedoeld
in punt 18° waarvan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de producten bedoeld in artikel 370 verpakt in
deze verpakking in het verbruik brengt of op de markt brengt, het bewijs levert dat deze verpakking ten minste
zevenmaal hervuld kan worden, dat deze verpakking wordt teruggenomen via een systeem van statiegeld en dat
zij daadwerkelijk opnieuw wordt gebruikt. Het bedrag van het statiegeld bedraagt minstens 0,16 euro voor de
verpakkingen met een inhoud van meer dan 0,5 liter en 0,08 euro voor deze met een inhoud van minder dan of
gelijk aan 0,5 liter”.
15 Deze verpakkingsheffing bedraagt :
- 1,4100 EUR per hectoliter product verpakt in individuele herbruikbare verpakkingen;
- 9,8600 EUR per hectoliter product verpakt in individuele andere dan herbruikbare verpakkingen.(art. 371 Wet van
16 juli 1993).
16 Zie bv. GwH 1 december 2004, 146/2004, B.5.1 en B.5.2.
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Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de gemeenschaps- of gewestregering over een
voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen waarin Boek I van
het Strafwetboek niet voorziet. Het opleggen van administratieve geldboetes is dan weer een
accessorium van de materiële hoofdbevoegdheden van de gemeenschappen, de gewesten en de
federale overheid.17
De bevoegdheid van de gewestwetgever inzake afvalstoffen houdt aldus volgens het
Grondwettelijk Hof de bevoegdheid in om ervoor te kiezen om de bepalingen die hij aanneemt,
gepaard te laten gaan met strafrechtelijke sancties op grond van het artikel 11 BWHI, om ervan af
te zien, om andere maatregelen te kiezen of om de lokale overheden ertoe te machtigen
administratieve sancties op te leggen.18

DWINGEND STATIEGELDSYSTEEM: EEN PRODUCTNORM?

20. De vraag rijst of de federale bevoegdheid inzake productnormen (artikel 6, § 1, II, tweede lid,
1° BWHI)19 zich ertegen verzet dat de gewesten een dwingend statiegeldsysteem (los van een
heffing of verplichting) invoeren op grond van hun bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid.20
De vraag rijst met andere woorden of het opleggen van een verplichting om drankverpakkingen te
onderwerpen aan het statiegeldsysteem als een productnorm moet worden gekwalificeerd.
Er zijn goede gronden om aan te nemen dat een verplicht statiegeldsysteem op zichzelf niet als
een productnorm gekwalificeerd moet worden (omtrent het merken van producten in het kader van
het statiegeldsysteem, zie evenwel infra).

21. De federale bevoegdheid inzake productnormen omvat immers niet het vaststellen van
regels voor het gebruik van producten, zodra die op de markt zijn gebracht.
Productnormen onderscheiden zich volgens het Grondwettelijk Hof van andere voorschriften
waaraan producten moeten beantwoorden. Als productnormen moeten worden beschouwd: de
voorschriften waaraan producten moeten beantwoorden bij het op de markt brengen. Het Hof stelt
ter zake: “In de parlementaire voorbereiding (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/1, p. 20; Parl.
St., Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, pp. 37, 38, 39, 42, 43 en 44) is bij herhaling erop gewezen dat
als «productnormen» waarvan het vaststellen aan de federale overheid wordt voorbehouden,
alleen moeten worden beschouwd voorschriften waaraan producten vanuit milieuoogpunt moeten
beantwoorden «bij het op de markt brengen». Het voorbehouden van de bevoegdheid inzake
productnormen aan de federale overheid is immers precies verantwoord door de noodzaak om de
Belgische economische en monetaire unie te vrijwaren (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/1, p.
20; Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, p. 37) en om obstakels voor het vrije verkeer van
17

GwH, nr. 52/2009, 19 maart 2009, B.6. Zie ook GwH, nr. 127/2000, 6 december 2000; GwH, nr. 150/2005, 28
september 2005 en GwH, nr. 67/2006, 26 april 2007.
18 GwH, nr. 62/2010, 27 mei 2010, B.5.1.
19 Op grond van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van die bijzondere wet blijft de federale overheid evenwel bevoegd
om dienaangaande productnormen vast te stellen, mits de gewestregeringen daarbij worden betrokken (artikel 6,
§ 4, 1°, van diezelfde bijzondere wet).
20 Zie bv. koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepalingen van productnormen voor verpakkingen.
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goederen tussen de gewesten uit de weg te ruimen (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/5, p.
67).”21
Bepalingen ter bestrijding van geluidshinder die gelden voor het op de markt brengen van
luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld productnormen, terwijl bepalingen ter bestrijding van
geluidshinder (geluidsnormen) die tot doel hebben het vliegen met luchtvaartuigen te regelen dat
niet zijn.22
In de parlementaire voorbereiding van het ontwerp van bijzondere wet tot vervollediging van de
federale staatsstructuur wordt door de eerste minister ook gesteld: “Afgezien van de specifieke
toepassingen inzake milieukeuren en productheffingen, is een productnorm een norm die
voorwaarden stelt waaraan een product moet voldoen om op de markt te gebracht te mogen
worden. Concreet betekent dit dat maatregelen ter bevordering van hergebruik van verpakkingen
en recyclage van verpakkingsmateriaal, die ingrijpen nadat de verpakking samen met het verpakte
product op de markt is gebracht, behoren tot het afvalstoffenbeleid van de gewesten. Alleen
wanneer specificaties inzake de verpakkingen worden opgelegd waaraan een product moet
voldoen voordat het op de markt mag worden gebracht (= beperkingen van wat op de Belgische
markt verhandeld mag worden) is er sprake van een productnorm.”23
[eigen onderlijning]

22. Aangezien het dwingend statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen tot doel
heeft de inzameling en recyclage te verhogen nadat de verpakking op de markt is gebracht en als
dusdanig de toegang tot de markt niet regelt (omtrent het merken, zie evenwel infra), kan
aangenomen worden dat het invoeren van een dwingend autonoom statiegeldsysteem niet tot de
federale bevoegdheid inzake productnormen behoort.
23. Ook de afdeling Wetgeving van de Raad van State stelt dat de federale overheid haar
bevoegdheid inzake de productnormen niet kan aanwenden om, onder de vorm van voorwaarden
die het mogelijk maken van die productnormen af te wijken, in feite een beleid te voeren op het
vlak van het hergebruik en de verwijdering van producten, nadat deze op de markt zijn gebracht.
Dat beleid behoort volgens de Raad integendeel tot de bevoegdheid van de gewesten.
In casu moest de Raad zich uitspreken over de invoeging van een artikel 3, §§ 2, 3 en 5 in het
koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakking. Deze
paragrafen bevatten maatregelen met betrekking tot gesloten en gecontroleerde productketens.
Die maatregelen kwamen erop neer dat de betrokken kunststofkratten en -paletten, waarin
bepaalde concentraties van zware metalen voorkwamen, in voldoende mate moesten worden
hergebruikt en/of gerecycleerd. Ook werd een vorm van zelfcontrole met rapporteringsverplichting
ingevoerd met betrekking tot die hergebruik- en recyclageverplichtingen.
De Raad van State stelde hierover:
21

GwH, nr. 149/2010, 22 december 2010.
Arrest, RvS, nr. 158.548, 9 mei 2006, NV EUROPEAN AIR TRANSPORT e.a., 16 en arrest RvS, nr. 199.465, 13
januari 2010, VZW AIRLINE OPERATORS COMMITTEE BRUSSELS e.a, p. 11.
23 Verslag, Parl.St. Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, 44.
22
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“De ontworpen paragrafen 5 tot 10 beogen aan de fabrikant van kunststofkratten en -paletten en
aan de verpakker/vuller bepaalde bijkomende verplichtingen op te leggen, voor het geval zij
gebruik willen maken van de mogelijkheid tot afwijking van de maximumconcentraties. Die
voorwaarden betreffen het invoeren van een methode van controle, waarmee kan worden
aangetoond dat aan de vereisten van de vigerende paragrafen 2 tot 4 is voldaan; bovendien wordt
een verplicht retourpercentage opgelegd, en wordt bepaald wat er moet gebeuren met
geretourneerde eenheden die niet langer voor hergebruik in aanmerking komen.
De ontworpen bepalingen hebben aldus in wezen betrekking op de recyclage en de verwijdering
van kunststofkratten en -paletten. Ze regelen aspecten van afvalvermijding en afvalverwijdering.
De federale overheid kan haar bevoegdheid inzake productnormen echter niet aanwenden om,
onder de vorm van voorwaarden die het mogelijk maken van die productnormen af te wijken, in
feite een beleid te voeren op het vlak van het hergebruik en de verwijdering van producten, nadat
deze op de markt zijn gebracht. Dat beleid behoort integendeel tot de bevoegdheid van de
gewesten.
Weliswaar voorziet de ontworpen regeling in een band tussen de normen inzake de recyclage en
de verwijdering van kunststofkratten en -paletten (bevoegdheid van de gewesten) en de norm
inzake de maximumconcentratie van zware metalen (bevoegdheid van de federale overheid). Die
band kan echter niet eenzijdig gelegd worden door de federale overheid. Overigens zouden ook
de gewesten die band niet eenzijdig kunnen leggen. De enige manier om te bepalen dat het
naleven van bepaalde normen inzake recyclage en verwijdering het mogelijk maakt om af te
wijken van een norm inzake maximumconcentraties, bestaat erin om deze aangelegenheid in een
samenwerkingsakkoord te regelen.
De conclusie is dan ook dat het ontworpen artikel 3, § 5, in zoverre het bepalingen bevat i.v.m.
de retourpercentages en het lot van eenheden die niet langer voor hergebruik in aanmerking
komen, de bevoegdheid van de federale overheid te buiten gaat. De ontworpen paragrafen 6 tot
10, die bepaalde administratieve verplichtingen opleggen, gaan die bevoegdheid eveneens te
buiten, in zoverre ze betrekking hebben op de voornoemde bepalingen van paragraaf 5”.24
[eigen onderlijning]

24. De rechtsleer bevestigt dat, “wat de aflijning van de federale bevoegdheid inzake de
productnormen ten opzichte van de gewestelijke bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid en het
beleid inzake hinderlijke inrichtingen betreft, uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat alle
maatregelen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen en recyclage van
verpakkingsafval, die ingrijpen nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt
is gebracht, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake het
afvalstoffenbeleid.”25

24

Advies RvS, nr. 34.570/3 van 11 maart 2003, onuitg.
L. LAVRYSEN, “Leefmilieu en waterbeleid” in G. VAN HAEGENDOREN en B. SEUTIN (eds.), De bevoegdheidsverdeling
in het federale België, Brugge, die Keure, 1999, 107.
25
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25. Ook kan gewezen worden op het advies van de Raad van State bij artikel 21 van het
Materialendecreet omtrent de producentenverantwoordelijkheid.
De Raad van State aanvaardde in dat advies dat maatregelen die bestaan in het stimuleren van
het in de handel brengen van producten die aan bepaalde kenmerken beantwoorden, geen
dwingende voorschriften vaststellen, maar erop gericht zijn een bepaald gedrag aan te moedigen,
zodat het niet om productnormen gaat.
Artikel 21, § 1, van het ontwerp bepaalt dat de Vlaamse Regering maatregelen kan nemen om
ervoor te zorgen “dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig producten
ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt of invoert […], een uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid draagt” (eerste lid). De bedoelde maatregelen kunnen bestaan
in het opleggen van bepaalde regels en verplichtingen (tweede lid) en in het stimuleren van de
ontwikkeling, het vervaardigen en het in de handel brengen van producten die aan bepaalde
kenmerken beantwoorden (derde lid).
Ook wat die laatste soort maatregelen betreft, is de Raad van State van oordeel dat het niet om
productnormen gaat.
“Om nadere uitleg gevraagd, heeft de gemachtigde de volgende toelichting verstrekt bij artikel
21, § 1, derde lid, van het ontwerp:
“De bepaling werd overgenomen uit de kaderrichtlijn (artikel 8, punt 2, tweede lid). Het is de
bedoeling om hier zo nauw mogelijk bij aan te sluiten. De bepaling valt onder de gewestelijke
bevoegdheid in het kader van het afvalstoffenbeleid. Het is geenszins de bedoeling om over te
gaan tot het vaststellen van productnormen. Op basis hiervan zou het bijvoorbeeld mogelijk
kunnen zijn om initiatieven te nemen inzake de distributie van goederen (bijv. om het gamma van
ecologische producten (zoals energiezuinige droogkasten) uit te breiden en meer te promoten
(zie

Nelli-project:

http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1800)).

Het

laat

toe

om

naast

productontwikkeling ook in te spelen op keuzes in het productengamma.”
De Raad van State stelt vast dat artikel 21, § 1, derde lid, erop gericht is om een bepaald gedrag
aan te moedigen, niet om dwingende voorschriften vast te stellen. Bovendien gaat het om
maatregelen die gericht zijn op het algemene oogmerk om voor bepaalde producten of
afvalstoffen (zie artikel 21, § 2) in een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te voorzien.
In het licht van de uitleg van de gemachtigde en van de aangehaalde kenmerken van de
ontworpen regeling, kan worden aangenomen dat de decreetgever door het aannemen van artikel
21, § 1, derde lid, niet op het terrein van de federale wetgever treedt.” 26
[eigen onderlijning]

In dezelfde zin kan gesteld worden dat het statiegeldsysteem erop gericht is een bepaald gedrag
aan te moedigen, met name het terugbrengen van de geviseerde drankverpakkingen.
26

Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 49.512/3, Parl.St. Vl.Parl., 2010-2011, nr. 1233/1, 176-177.
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HET RISICO OP HERKWALIFICATIE VAN HET STATIEGELD ALS
EEN BELASTING

26. De vraag rijst op het statiegeld van € 0,25 dat betaald wordt op de drankverpakking als een
belasting of retributie gekwalificeerd moet worden.
De kwalificatie als een belasting zou vanuit bevoegdheidsrechtelijk oogpunt verstrekkende
gevolgen hebben. Indien het statiegeld als een belasting wordt aangeduid, zou dit immers
betekenen dat het Vlaamse Gewest, wat dat punt betreft, onbevoegd is om regelgevend op te
treden.27 Artikel 170, § 2, tweede lid van de Grondwet en artikel 1 van de wet van 23 januari 1989
betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid, staan
er immers aan in de weg dat het Vlaams Gewest statiegeld zou heffen op materies die het voorwerp
uitmaken van een federale belasting (‘non bis in idem’). Overeenkomstig artikel 370 van de gewone
wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur is evenwel reeds een
belasting verschuldigd bij het in verbruik brengen of het op de markt brengen van bepaalde
dranken, verpakt in individuele drankverpakkingen (“verpakkingsheffing”).
De kwalificatie als belasting zou bovendien tot gevolg hebben dat de waarborgen die gelden ten
aanzien van belastingen ook gerespecteerd moeten worden (legaliteitsbeginsel,
annaliteitsbeginsel, specialisatiebeginsel en universaliteitsbeginsel).

27. Het statiegeld van € 0,25 dat op de eenmalige drankverpakkingen zou worden geheven,
vertoont in beginsel niet de kenmerken van een belasting (of retributie).
Het betaalde statiegeld is immers in beginsel een neutraal gegeven voor degene die het statiegeld
betaalde (producent, distributeur of consument);
-

de producent/importeur betaalt statiegeld aan de Centrale Beheerder, maar krijgt het bij de
verkoop terug van zijn koper-distributeur.
de distributeur betaalt statiegeld bij de aankoop van de dranken aan de
producent/importeur, en krijgt het statiegeld terug bij de verkoop aan de consument.
de consument betaalt statiegeld aan de distributeur/detailhandelaar en krijgt het terug bij
het terugbrengen van de drankverpakking. Het clearing-mechanisme zorgt voor een
correcte terugbetaling en verrekening van het statiegeld.28

Aldus is het verschuldigde statiegeld in beginsel een neutraal gegeven voor zowel de
producent/importeur, de distributeur/detailhandelaar, als voor de consument.29

27

De kwalificatie als een belasting zou eveneens gevolgen hebben op het vlak van het legaliteitsbeginsel.
Ontwerp van Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 50-51.
29 Statiegeld wordt in de blauwdruk gedefinieerd als “het geld dat bij de aankoop van de drank wordt betaald als
een vorm van waarborg, die bij de teruggave van de drankverpakking wordt terugbetaald” (Ontwerp van Blauwdruk
voorkeursscenario, pg. 19).
Vgl. artikel 369 van de gewone wet van 16 juli 1993 die in het kader van de verpakkingsheffing een stelsel van
statiegeld definieert als “een stelsel waarbij de koper van een produkt aan diegene die het produkt op de markt
heeft gebracht en die er eigenaar van blijft een vastgestelde som geld stort. Deze som wordt terugbetaald aan de
koper wanneer hij het produkt terugbezorgt aan diegene die het op de markt heeft gebracht of aan een aangestelde
derde”.
28
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Het betaalde statiegeld kan dan in beginsel ook niet als een “bijdrage” worden beschouwd die de
vorm van een belasting of een retributie aanneemt. Het statiegeld kan aldus niet beschouwd
worden als een “heffing” die ertoe strekt uitgaven van algemeen nut te dekken, zodat aangenomen
kan worden dat het niet om een belasting gaat.30 Het betaalde statiegeld vergoedt in beginsel ook
geen dienst, zodat het niet om een retributie gaat.

28. Toch zou het statiegeld de kenmerken van een heffing kunnen vertonen of er minstens zeer
nauw bij aanleunen. Immers kunnen zich situaties voordoen waarbij de koper de uiteindelijke
economische last draagt:
-

-

De aan het statiegeld onderworpen verpakkingen worden niet noodzakelijk geretourneerd.
De “Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige verpakkingen” (pg. 47) gaat ervan uit
dat gemiddeld 90 % van de lege verpakkingen worden teruggebracht naar de
terugnamepunten. De blauwdruk van het voorkeursscenario voorziet er in dat verband in
dat de Centrale Beheerder het statiegeld verwerft waarvoor geen verpakkingen werden
geretourneerd (pg. 22).
Niet alle retourbonnen worden geïnd. De niet-geïnde bonnen bij retournering komen ten
gunste van de inzamelpunten.
Het is niet noodzakelijk degene die het statiegeld betaalde, die het ook terugkrijgt. Immers
is het mogelijk dat een derde de drankverpakking terugbrengt.

Aldus kan het statiegeld in hoofde van de consument de kenmerken van een heffing vertonen die
ertoe strekt een uitgave van algemeen nut te dekken.

29. Aangezien het statiegeld in essentie een waarborg is die bij de teruggave van de
drankverpakking wordt terugbetaald, is het verdedigbaar om te argumenteren dat het niet om een
belasting gaat.
De aankoop van een aan het statiegeld onderworpen product heeft immers niet noodzakelijk tot
gevolg dat de gebruiker de economische last ervan draagt. De vraag of iemand de last uiteindelijk
draagt hangt af van een latere onzekere gebeurtenis, met name de beslissing om de
drankverpakking al dan niet terug te brengen. De beslissing van de consument om de verpakking
terug te sturen steunt op vrijwilligheid.

§ 3.

Statiegeldsysteem als vrijstelling op een gewestelijke heffing

BEGINSELEN VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE
FISCALITEIT

30. Het statiegeldsysteem zou opgevat kunnen worden als een accessorium van een bestaande
of in te voeren gewestelijke belasting waarbij de producent en de importeur die de drankverpakking
Het Grondwettelijk Hof definieert een belasting als “een eenzijdige heffing door de Staat, de gemeenschappen,
de gewesten, de provincies of de gemeenten om een uitgave van algemeen nut te dekken” (GW H, nr. 52/2009, 19
maart 2009, B.5.1).
30
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op de markt brengen en die aansluiten bij het statiegeldsysteem, vrijgesteld worden van het betalen
van de bijdrage.
De producent en de importeur beschikken dan over een keuzemogelijkheid om hetzij de bijdrage
te betalen, hetzij de bijdrage te ontwijken door deel te nemen aan het statiegeldsysteem.
Bijgevolg rijst de vraag naar de bevoegdheid van de gewesten om belastingen te heffen. Indien ze
bevoegd zijn om een bepaalde belasting te heffen, zijn ze tevens bevoegd om in vrijstellingen te
voorzien. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet zou gelden voor vrijstellingen die
afhankelijk gemaakt worden van deelname aan een statiegeldsysteem.

31.

De gewesten beschikken principieel over een ruime bevoegdheid om belastingen te heffen.

Artikel 170, § 2, eerste lid Grondwet bepaalt dat geen belasting ten behoeve van de gemeenschap
of het gewest kan worden ingevoerd dan door een decreet. Dit artikel vormt de grondslag van de
autonome fiscale bevoegdheid van de gewesten. Het biedt hen de principiële mogelijkheid om
belastingen te heffen in alle materies en dit ongeacht of ze verband houden met de aan de
gewesten toegewezen bevoegdheden.
De gemeenschappen en gewesten kunnen in beginsel dus ook belastingen heffen op federale
inhoudelijke bevoegdheden, zij het dat er wettelijke beperkingen gesteld worden ten gevolge van
de federale concurrerende bevoegdheid. Hoe dan ook zullen zij het evenredigheidsbeginsel
moeten respecteren.
De fiscale bevoegdheid van de gewesten wordt beperkt door artikel 170, § 2, tweede lid van de
Grondwet. Artikel 170, § 2, tweede lid van de Grondwet kent aan de federale wetgever de
bevoegdheid toe om uitzonderingen te bepalen op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden
inzake belastingen “waarvan de noodzakelijkheid blijkt”. De gewesten zijn dus enkel bevoegd
belastingen te heffen voor zover de wet de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt, niet
heeft bepaald of nadien niet bepaalt.31 Het Grondwettelijk Hof stelt in die zin dan ook dat de fiscale
wet voorrang geniet boven het fiscaal decreet.32 De draagwijdte van deze suprematie van de
federale wet “waarvan de noodzakelijkheid blijkt” komt op tweeërlei wijze tot uiting. Enerzijds kan
de nationale wetgever bepalen welke belastingen door de gemeenschappen en de gewesten niet
geheven mogen worden.33 Op deze wijze kan de federale overheid als verdedigingsmechanisme
zich eigen fiscale materies voorbehouden en bijgevolg ook haar inkomsten veiligstellen.34
31

GwH, nr. 119/2007, 19 september 2007, B.4.5.
Zie bv. GwH, nr. 66/2001, 17 mei 2001, B.4; GwH, nr. 124/2001, 16 oktober 2001, B.4; GwH, nr. 85/2002, 8 mei
2002, B.15 en N. PLETS, Het systeem van de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling: juridische
evenwichtsoefening tussen autonomie voor de deelstaten en het behoud van de interne economische unie en
monetaire eenheid in een federaal staatsverband, onuitg., proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de
rechten, Universiteit Antwerpen, 2004, 358-364.
33 GwH, nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.2 en 6.B.3.4. Zie ook GwH, nr. 56 en 57, 2 juni 1988, 4.B.2.d en GwH, nr.
33/91, 14 november 1991, 4.B.1.
34 Het Grondwettelijk Hof stelt: “Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 170, § 2, van de Grondwet moet
worden beschouwd als “een soort verdedigingsmechanisme [van de Staat] […] t.o.v. de verschillende andere
bestuurslagen, om een eigen fiscale materie te behouden.” (Parl.St. Kamer, BZ, 1979, 10, nr. 8/4°, p. 4).
Amendementen waarbij een lijst van belastbare materies voor de gemeenschappen en de gewesten werd
voorgesteld, werden verworpen (Hand. Kamer, 1979-80, zitting van 22 juli 1980, p. 2705-2713). Verschillende
malen werd beklemtoond dat artikel 170, § 2, tweede lid, van de Grondwet, moest worden beschouwd als een
32
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Anderzijds kan de nationale wetgever ook een door een gemeenschap of een gewest ingestelde
belasting afschaffen of beperken indien daartoe “de noodzakelijkheid blijkt”.35 Verschillende malen
werd tijdens de parlementaire voorbereiding beklemtoond dat artikel 170, § 2, tweede lid van de
Grondwet moet worden beschouwd als een “regulerend mechanisme. […] Het is een noodzakelijk
instrument. De wet moet dat regulerend mechanisme zijn en moet kunnen zeggen welke belastbare
materie wordt voorbehouden aan de Staat. Indien men dat niet zou doen komt men in een chaos
en in alle mogelijke verwikkelingen terecht, die niets meer te maken hebben met een goed
georganiseerde federale Staat of een goed georganiseerde Staat”.36

32. De federale overheid heeft op grond van die bevoegdheid met de wet van 23 januari 1989
betreffende de in artikel 110, §§ 1 en 2 Grondwet bedoelde belastingbevoegdheid (hierna: ‘non bis
in idem’-wet)37 een algemene wet aangenomen die verhindert dat de gemeenschappen en
gewesten dezelfde materie gaan belasten. Ook in artikel 11 BWFI wordt bovendien bepaald dat de
gemeenschappen en gewesten niet gemachtigd zijn om “belastingen te heffen op de materies
waarop een bij deze wet bedoelde belasting wordt geheven”.38 Dientengevolge kunnen de
gemeenschappen en gewesten enkel belastingen heffen op de zogenaamde “maagdelijke
materies”.39 Of anders gesteld, wanneer een materie federaal belast wordt, dan is de decreetgever
niet bevoegd.40
33. Op dit beginsel bestaat een uitzondering. De belasting op water en afval betreft een
exclusieve gewestelijke bevoegdheid. Artikel 2 van de ‘non bis in idem’-wet zoals ingevoerd in 1993
bepaalt immers dat “de Staat en de gemeenschappen niet gemachtigd zijn om belastingen te
heffen op de in artikel 6, § 1, II, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen bedoelde materies water en afval, noch opcentiemen te heffen op belasting en
heffingen op deze materies, noch kortingen hierop toe te staan.” Het Grondwettelijk Hof leidt hieruit
af dat de federale wetgever verzaakt “aan elke fiscale bevoegdheid in die materies”. De federale
wetgever heeft volgens het Hof impliciet verzaakt om te oordelen of die vrijstelling noodzakelijk is

“regulerend mechanisme”. […] Het is een noodzakelijk instrument. De wet moet dat regulerend mechanisme zijn
en moet kunnen zeggen welke belastbare materie wordt voorbehouden aan de Staat. Indien men dat niet zou doen
komt men in een chaos en in alle mogelijke verwikkelingen terecht, die niets meer te maken hebben met een goed
georganiseerde federale Staat of een goed georganiseerde Staat” (Hand. Kamer 1979-80, zitting van 22 juli 1980,
p. 2707; zie ook Hand, Senaat 1979-80, zitting van 28 juli 1980, pp. 2650-2651).” (GwH, nr. 66/2001, 17 mei 2001,
B.4 en GwH, nr. 124/2001, 16 oktober 2001, B.4).
35 GwH, nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.2 en 6.B.3.4 Zie ook GwH, nr. 56 en 57, 2 juni 1988, 4.B.2.d en GwH, nr.
33/91, 14 november 1991, 4.B.1.
36 Hand. Kamer, 1979-80, zitting van 22 juli 1980, p. 2707; zie ook Hand. Senaat, 1979-80, zitting van 28 juli 1980,
pp. 2650-2651.
37 BS 24 januari 1989.
38 Evenwel onder voorbehoud van de in de BWFI bepaalde gevallen.
39 Parl.St. Senaat, 1988-89, 562-2, 160. GwH, nr. 100/2003, 17 juli 2003, B.8.6; GwH, nr. 119/2007, 19 september
2007, B.4.5 en GwH 4 maart 2008, 44/2008, B.4.5. Hierbij dient onderzocht te worden of dezelfde materie reeds
het voorwerp is van een federale belasting (GwH, nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.7 inzake de afvalheffing). Zo
oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de materie van de onroerende voorheffing die belast wordt door de federale
wetgever de inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen betreft (artikel 249 WIB 1992). Dit belet niet dat
de onroerende voorheffing een gewestbelasting is (art. 3, eerste lid, 5° BWFI) en dat de gewesten de bevoegdheid
hebben om de aanslagvoet, de vrijstellingen en sedert 1 januari 2002 ook de heffingsgrondslag van de onroerende
voorheffing te wijzigen (art. 4, §§ 1 en 2 BWFI). (Zie ook GwH, nr. 109/99, 4 oktober 1999.) Het decreet dat de
houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen als materie belast, heeft volgens het
Grondwettelijk Hof daarentegen betrekking op het “zakelijk recht” zodat dergelijke gewestbelasting niet dezelfde
materie belast als de onroerende voorheffing (GwH, nr. 119/2007, 19 september 2007, B.9 en GwH, nr. 44/2008,
4 maart 2008, B.9).
40 Parl.St. Kamer, BZ 1979, 10, 8/4°.
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overeenkomstig artikel 170, § 2 tweede lid van de Grondwet.41 Het betreft met andere woorden
een beperking waaraan de federale wetgever zichzelf onderwerpt.42

OVERZICHT VAN HEFFINGEN WAARAAN HET STATIEGELD
GEKOPPELD KAN WORDEN
1. Overzicht

34. In het voorkeursscenario is diegene die de betreffende drankverpakking op de markt brengt
(producent, invoerder of verdeler) het statiegeld verschuldigd aan de Centrale Beheerder.43
35. Als bestaande of in te voeren heffingen waaraan het statiegeldsysteem gekoppeld kan
worden als vrijstelling, komen aldus enkel de bijdragen in aanmerking waarbij de producent en de
importeur die de drankverpakking op de markt brengt als bijdrageplichtigen kunnen worden
aangeduid.
Ze beschikken dan over de keuze om hetzij de bijdrage te betalen, hetzij de bijdrage te ontwijken
door deel te nemen aan het statiegeldsysteem.

36. Op basis van dit criterium komen prima facie de volgende belastingen, heffingen en
retributies in aanmerking:
-

de federale verpakkingsheffing;
een gewestelijke zwerfvuilbijdrage;
een belasting op drankverpakkingen onderworpen aan een (verhoogde) terugnameplicht.

37. Op basis van het bovenstaande criterium komen de milieuheffingen (bv. voor het verbranden
van afvalstoffen) bijvoorbeeld niet in aanmerking.
Overeenkomstig artikel 45, lid 1 van het Materialendecreet zijn de belastingplichtigen immers de
exploitanten van de vergunningsplichtige inrichtingen, alsook de ondernemingen en inrichtingen
die op beroepsmatige basis afvalstoffen inzamelen of vervoeren en afvalstoffenhandelaars of makelaars met het oog op verwerking ervan buiten het Vlaamse Gewest.

38. Heffingen die worden opgelegd aan de distributeurs lijken evenmin te kunnen worden
gebruikt voor de invoering van een statiegeldsysteem. De keuze om de heffing te betalen dan wel
deel te nemen aan het statiegeldsysteem, zou in een dergelijk geval op de distributeur rusten en
niet op de producent of invoerder. Dit zou tot gevolg hebben dat eenzelfde drankverpakking van
eenzelfde producent de ene keer wel en de andere keer niet onderworpen is aan het SGS,
afhankelijk van de keuze die de distributeur maakt. Een dergelijk systeem lijkt niet wenselijk en
moeilijk werkbaar, zodat we er niet verder op ingaan.
41

GwH, nr. 66/2001, 17 mei 2001, B.5.5; GwH, nr. 124/2001, 16 oktober 2001, , B.6 en B.7 en GwH, nr. 85/2002,
8 mei 2002, B.16.5 en B.16.6.
42 Parl.St. Kamer, 1992-93, 897, 72.
43 Ontwerp Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 13.
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2. Federale verpakkingsheffing

39. De gewone wet van 16 juli 1993 (zoals gewijzigd door de wet van 30 december 2002
houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen en zoals
opnieuw gewijzigd door de Programmawet van 8 april 2003, door de Programmawet van 22
december 2003, door de Programmawet van 9 juli 2004 en door de wet van 28 maart 2007 tot
wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur)
heeft een federale verpakkingsheffing ingesteld, een heffing die overeenkomstig artikel 369, 17°
wordt geheven op drankverpakkingen. Als belastingplichtige wordt overeenkomstig artikel 369, 12°
hetzij de schuldenaar van de accijns aangeduid wanneer de inning van de verpakkingsheffing
samenvalt met de inning van de accijns, hetzij de natuurlijke of rechtspersoon die dranken verpakt
in individuele verpakkingen wanneer de accijns voorafgaandelijk werd betaald op deze dranken.
40. De federale verpakkingsheffing vervangt, wat drankverpakkingen betreft, de federale
milieutaks. De gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur stelde
drankverpakkingen die in verbruik werden gebracht, vrij van milieutaksen, op voorwaarde dat de
verpakking onderworpen was aan een stelsel van statiegeld om te worden hergebruikt (artikel 372).
Milieutaksen waren taksen die gelijkgesteld zijn met accijnzen welke worden geheven op in
verbruik gebrachte producten, wegens de schade die ze geacht worden aan het milieu te
berokkenen (artikel 369, 1°). Het statiegeld werd opgevat als een stelsel waarin de verkrijger aan
de leverancier een som geld betaalt die wordt teruggegeven, wanneer het betrokken product wordt
teruggebracht (artikel 369, 2°).
41. Het Grondwettelijk Hof was van oordeel dat het instellen van een dergelijke milieutaks
behoort tot de bevoegdheid van de federale wetgever om overeenkomstig artikel 170, §1 van de
Grondwet belastingen in te voeren ten behoeve van de federale Staat en niet tot de bevoegdheid
van de gewesten om overeenkomstig artikel 6, §1, II het leefmilieu en het waterbeleid te regelen.
“B.2.4. De milieutaks is een belasting die wordt geheven door de federale Staat op grond van de
eigen fiscale bevoegdheid die hem is toegewezen door artikel 170, § 1, van de Grondwet (vroeger
artikel 110, § 1).
Evenwel blijkt uit de begripsbepaling zelf van de milieutaks, het bedrag ervan en de verklaringen
die zijn afgelegd tijdens de hele duur van de parlementaire voorbereiding dat de primaire
doelstelling van de federale wetgever is geweest de gedragspatronen van de producenten en de
consumenten te wijzigen en aldus een beleid te voeren inzake leefmilieu en inzake afvalstoffen.
De bestreden maatregelen raken dus bevoegdheden die bij artikel 6, § 1, II, 1 ° en 2 °, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals het was gewijzigd bij
de bijzondere wet van 8 augustus 1988, aan de gewesten zijn toegewezen.
Vermits met een dergelijke belasting doelstellingen worden nagestreefd die de gewesten
krachtens de aan hen toegewezen materiële bevoegdheden kunnen nastreven, moet de federale
wetgever erover waken dat hij de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden niet onmogelijk
of overdreven moeilijk maakt.
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Indien elk gewest afzonderlijk maatregelen zou nemen waarvan het doel erin bestaat het in het
verbruik brengen van sommige produkten af te remmen en het gebruik van minder schadelijk
voor het milieu geachte stoffen aan te moedigen, zou daaruit kunnen voortvloeien dat de
commercialisering van die produkten onderworpen zou worden aan onderscheiden voorwaarden
volgens het gewest waarin zij te koop worden aangeboden. Dergelijke maatregelen zouden het
vrije verkeer van die goederen kunnen belemmeren en de concurrentie vervalsen. Zij zouden
aldus ingaan tegen artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, dat bepaalt : «
In economische aangelegenheden oefenen de Gewesten hun bevoegdheden uit met
inachtneming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en
kapitalen en van de vrijheid van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen
normatief kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of
krachtens de wet, en door of krachtens de internationale verdragen. »
De noodzaak een uniform kader uit te tekenen dat de economische unie inzake milieutaksen in
acht neemt verantwoordt dat de federale wetgever zijn fiscale bevoegdheid gebruikt.
B.2.5. Het optreden van de federale wetgever zou evenwel onevenredig geweest zijn indien het
ertoe zou hebben geleid dat aan de gewesten bevoegdheden zouden worden ontzegd die hun
door of krachtens de Grondwet worden toegewezen.
Het Hof stelt vast dat de Gewestregeringen in feite bij de invoering van de milieutaksen werden
betrokken (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/5, p. 4; Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/17,
p. 14) en dat zij op 30 april 1993 een samenwerkingsakkoord hebben gesloten betreffende de
bestemming die zal worden gegeven aan de milieutaks en de coördinatie van het gewestbeleid
ter zake (Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1993). Door dat samenwerkingsakkoord verbinden
de gewesten zich ertoe, onder meer, een gezamenlijke interpretatie van de bepalingen van boek
III van de gewone wet van 16 juli 1993 na te streven, gezamenlijke standpunten trachten te
bereiken bij elke herziening van vrijwillige akkoorden met de industriesectoren die betrekking
hebben op de verpakkingen en de verpakkingsafvalstoffen, en met elkaar te overleggen over de
afgifte van de attesten betreffende de recyclagepercentages die in de bestreden bepalingen
vastgesteld zijn alsmede over andere ter uitvoering van die bepalingen nodige maatregelen.
Daarenboven werden - ingevolge de artikelen 3, 8°, en 4, § 4, van de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, ingevoegd
door de artikelen 91 en 92 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur - de bij de gewone wet van 16 juli 1993 ingevoerde milieutaksen, met
ingang van 31 juli 1993 (artikel 128 van de bijzondere wet van 16 juli 1993), omgevormd tot
gewestelijke belastingen. Vanaf die datum kunnen wijzigingen inzake de heffingsgrondslag, de
aanslagvoet en de vrijstellingen van de milieutaksen slechts worden doorgevoerd met instemming
van de Gewestregeringen.
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Aldus blijkt dat de bestreden maatregelen werden aangenomen en kunnen worden gewijzigd
onder dergelijke voorwaarden dat zij niet onevenredig de bevoegdheid van de gewesten
aantasten.”44

42. De milieutaksen werden, wat drankverpakkingen voor eenmalig gebruik betreft, door de wet
van 30 december 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en
ecobonussen, vervangen door de verpakkingsheffing. Drankverpakkingen die in verbruik werden
gebracht, werden vrijgesteld van de verpakkingsheffing, op voorwaarde dat de verpakking
onderworpen was aan een stelsel van statiegeld (artikel 11).
43. Het Grondwettelijk Hof was daarbij alweer van oordeel dat het instellen van een dergelijke
verpakkingsheffing behoort tot de bevoegdheid van de federale wetgever om overeenkomstig
artikel 170, § 1 van de Grondwet belastingen in te voeren ten behoeve van de federale Staat en
niet tot de bevoegdheid van de gewesten om overeenkomstig artikel 6, § 1, II het leefmilieu en het
waterbeleid te regelen:
“B.14.1. Als belastingmaatregel moet de verpakkingsheffing worden onderzocht in het licht van
de regels die op fiscaal gebied de respectieve bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen
en de gewesten bepalen, zoals die bij de totstandkoming van de bestreden wetsbepalingen
bestonden.
B.14.2. De verpakkingsheffing wordt geheven op de drankverpakkingen voor eenmalig gebruik
bij de inverbruikstelling ervan.
De verpakkingsheffing blijkt geen vergoeding van een dienst die de overheid verleent ten gunste
van de heffingsplichtige, individueel beschouwd; zij is dus geen retributie, maar een belasting.
B.14.3. Die belasting wordt geheven door de Staat op grond van de eigen fiscale bevoegdheid
die hem is toegewezen door artikel 170, § 1, van de Grondwet.
Naar het voorbeeld van de milieutaks die is opgevat als « elke belasting van een voldoende hoog
niveau om het gebruik of het verbruik van milieubelastende producten aanzienlijk te beperken »
(Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558-1, p. 8), beoogt de verpakkingsheffing een
milieudoelstelling « die erin bestaat het hergebruik van verpakkingen te bevorderen om de
afvalberg te verminderen » (Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 18), door het
prijsverschil kleiner te maken tussen de verpakkingen waarop zij van toepassing is en andere
voor het milieu minder schadelijk geachte verpakkingen, die een vrijstelling van die heffing
genieten - of kunnen genieten -, teneinde die laatste voor de verbruiker aantrekkelijker te maken.
Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden bepalingen blijkt aldus dat de doelstelling
van de federale wetgever erin bestond het gedrag van de producenten en de verbruikers te
wijzigen in het voordeel van het hergebruik van de verpakkingen en dus een beleid inzake
leefmilieu en afvalstoffen te voeren. De bestreden maatregelen hebben dus betrekking op
bevoegdheden die bij artikel 6, § 1, II, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
44

GwH, nrs. 4/95, 6/95, 7/95, 8/95, 9/95, 10/95, 2 februari 1995.
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hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, aan de
gewesten zijn toegewezen.
Aangezien met een dergelijke belasting doelstellingen worden beoogd die de gewesten krachtens
de aan hen toegewezen materiële bevoegdheden kunnen nastreven, moet de federale wetgever
erover waken dat hij de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden niet onmogelijk of
overdreven moeilijk maakt.
B.14.4. Indien elk gewest afzonderlijk heffingen zou invoeren met het oog op het aanmoedigen
van het op de markt brengen van voor het milieu minder schadelijk geachte producten, zou daaruit
kunnen voortvloeien dat de voorwaarden waaronder die producten gecommercialiseerd kunnen
worden verschillen naargelang het gewest. Dergelijke maatregelen zouden het vrije verkeer van
die goederen kunnen belemmeren en de concurrentie vervalsen. Zij zouden aldus ingaan tegen
artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, dat bepaalt : « In economische
aangelegenheden oefenen de Gewesten hun bevoegdheden uit met inachtneming van de
beginselen van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid
van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de
economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of krachtens de wet, en door
of krachtens de internationale verdragen ».
De noodzaak een uniform kader uit te tekenen dat beantwoordt aan de economische unie inzake
productheffingen die een milieudoelstelling nastreven, verantwoordt dat de federale wetgever zijn
fiscale bevoegdheid gebruikt.
B.14.5. De milieutaksen zijn overigens hersteld in hun statuut van uitsluitend federale heffingen,
aangezien zij krachtens artikel 6 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 « tot herfinanciering van
de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten », dat artikel
4 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen
en de gewesten wijzigt, niet langer als gewestbelastingen worden beschouwd, zoals dat
voortvloeide uit artikel 128 van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur.
Die exclusieve bevoegdheidstoewijzing aan de federale wetgever is, zo is gesteld, « aangewezen
in deze bij uitstek erg mobiele belastingcategorie » en maakt het aldus mogelijk een « ongewenste
fiscale migratie » te vermijden (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1183/001, p. 16).
Dezelfde overweging kan worden gemaakt voor de verpakkingsheffing, belasting waarvan de
doelstelling vergelijkbaar is met die van de milieutaks, die zij overigens vervangt wat de
drankverpakkingen voor eenmalig gebruik betreft.
B.14.6. Het optreden van de federale wetgever zou evenwel onevenredig zijn geweest indien het
ertoe zou hebben geleid dat de gewesten bevoegdheden zouden worden ontzegd die hun door
of krachtens de Grondwet zijn toegewezen.
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Dat de invoering van een belasting en van een vrijstelling daarvan tot gevolg kan hebben dat er
zich een wijziging voordoet in het gedragspatroon van een belastingplichtige is een mogelijk
neveneffect van elke belasting of van elke belastingverhoging of -vermindering.
De verpakkingsheffing, gekoppeld aan het zogeheten stelsel van de « ecobonussen » dat
daarmee samengaat, is overigens van dien aard dat zij het gedrag van de verbruikers beïnvloedt
volgens opties die de wetgever op het gebied van leefmilieu en afvalstoffen neemt. De weerslag
van de bestreden maatregelen op het beleid inzake leefmilieu en afvalstoffen valt dus samen met
de ratio legis ervan.
De keuze van de federale wetgever om sommige vormen van drankverpakkingen, met name de
herbruikbare verpakkingen, te bevoordelen door middel van fiscale maatregelen, belet de
gewesten niet hun beleid inzake leefmilieu en afvalstoffen voort te zetten met andere middelen.
Het blijkt overigens niet dat de door de federale wetgever genomen beleidsoptie de door de
gewesten genomen beleidsopties doorkruist. De inspanningen die zij leveren om te komen tot
een hoge graad van nuttige toepassing van niet-herbruikbare verpakkingen lijken veeleer
complementair te zijn aan de federale beleidsoptie om hergebruik aan te moedigen, dan daarmee
tegenstrijdig te zijn.
Het blijkt derhalve niet dat de bestreden maatregelen de bevoegdheid van de gewesten op
onevenredige wijze aantasten.”45

44. Zoals het Grondwettelijk Hof opmerkt, vertrouwde de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot
herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de
gewesten alle bevoegdheden met betrekking tot de milieutaksen exclusief toe aan de federale
overheid. Aldus werd vermeden dat deze indirecte belastingen nog konden worden
geregionaliseerd. Dergelijke bevoegdheidstoewijzing was volgens de bijzondere wetgever
aangewezen in deze bij uitstek erg mobiele belastingcategorie. De milieutaksen worden immers
door de belastingplichtige doorgerekend in de uiteindelijke verkoopprijs van het product. In de
kleine en erg verweven Belgische economie zou er een zware scheeftrekking kunnen ontstaan in
het koopgedrag van de consument wanneer de milieutaksen, omvangrijke proporties zouden gaan
aannemen en zonder meer zouden verschillen per gewest. Een gewest dat dan geen milieutaks of
een te verwaarlozen milieutaks zou heffen zou erg snel een fiscale delokalisatie van
belastingplichtige en consument op gang kunnen brengen. Deze ongewenste fiscale migratie werd
aldus vermeden.46
45. Aangezien de verpakkingsheffing aldus een federale belasting is in de zin van artikel 170, §1
van de Grondwet, komt het het Vlaamse Gewest niet toe om het statiegeldsysteem te koppelen
aan deze heffing. Enkel de federale overheid kan immers de vrijstellingen bepalen op de door haar
ingevoerde belastingen. Dat volgt uit artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in
artikel 110, §§ 1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid dat bepaalt dat de
gemeenschappen en gewesten niet gemachtigd zijn om belastingen te heffen op de materies die

45
46

GwH, nr. 195/2004, 1 december 2004.
Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2000-2001, nr. 1183/1, 4, 9, 14, 16.
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het voorwerp uitmaken van een belasting door de Staat, noch opcentiemen te heffen op
belastingen en heffingen ten voordele van de Staat, noch kortingen hierop toe te staan (zie infra).
3. Een gewestelijke zwerfvuilbijdrage
i.

Begrip

46. Op pagina 56 van de blauwdruk wordt als mogelijke alternatieve oplossing gewezen op het
invoeren van een zwerfvuilbijdrage voor eenmalige drankverpakkingen van metaal of kunststof
(e.g. berekend als het aandeel van deze verpakkingen in de preventie- en opruimingskosten
verbonden aan zwerfvuil) die in het Vlaamse Gewest op de markt worden gebracht, waarbij
drankverpakkingen die deelnemen aan een statiegeldsysteem van deze bijdrage vrijgesteld
worden. Dergelijke zwerfvuilbijdrage zou eveneens tot andere zwerfvuilfracties kunnen uitgebreid
worden, zoals sigaretten.
47. Op het eerste zicht lijkt het ons niet voor de hand te liggen om het statiegeldsysteem voor
eenmalige drankverpakkingen te koppelen aan een dergelijke zwerfvuilbijdrage.
Opdat een gewest een zwerfvuilbijdrage op drankverpakkingen zou kunnen invoeren, moet:
-

ofwel de belastbare materie van de zwerfvuilbijdrage verschillen van deze van de federale
verpakkingsheffing. Het bevoegdheidsrechtelijk ‘non bis in idem’-beginsel inzake
belastingen verzet er zich immers tegen dat het gewest dezelfde materie een tweede keer
belast.

-

ofwel de zwerfvuilbijdrage gekwalificeerd kunnen worden als een retributie. In dat geval
geldt het bevoegdheidsrechtelijk ‘non bis in idem’-beginsel immers niet.

ii.

Zwerfvuilbijdrage als belasting

48. Enkel bijdragen die opgelegd worden aan de producent, invoerder of verdeler van dranken
komen in aanmerking om aan een statiegeldsysteem gekoppeld te worden.
Het achterliggende idee van de zwerfvuilbijdrage is bijgevolg dat degene die de drankverpakkingen
op de markt brengt, mee verantwoordelijk is voor het zwerfvuil en bijgevolg een bijdrage dient te
betalen. Via de zwerfvuilheffing wordt beoogd om de preventie- en opruimingskosten verbonden
aan het zwerfvuil te verhalen op degene die de verpakking op de markt brengt.47

49. Indien het gewest een dergelijke zwerfvuilheffing invoert, dan belast zij bijgevolg het “op de
markt brengen” van de drankverpakking, met dien verstande dat de omvang van de verschuldigde
heffing berekend wordt als het aandeel van deze verpakkingen in de preventie- en
opruimingskosten.

47

Tevens wordt beoogd dat de producent/invoerder zijn gedrag bijstuurt door minder drankverpakkingen op de
markt te brengen die aanleiding geven tot het betalen van de zwerfvuilbijdrage.
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De belastbare materie van de zwerfvuilbijdrage is aldus “het op de markt brengen van de
drankverpakkingen” (althans voor zover ze onder het toepassingsgebied van het statiegeldsysteem
vallen).
De belastbare materie van de zwerfvuilbijdrage zou aldus gelijk zijn aan deze van de federale
verpakkingsheffing. Overeenkomstig artikel 371 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot
vervollediging van de federale staatsstructuur, is de verpakkingsheffing immers verschuldigd bij
het in verbruik brengen en het op de markt brengen van de dranken.
Het bevoegdheidsrechtelijk ‘non bis in idem’-beginsel inzake belastingen verzet er zich evenwel
tegen dat het gewest dezelfde materie een tweede keer belast.

50. Het valt ook niet onmiddellijk in te zien welke andere belastbare materie dan “het op de markt
brengen van dranken” gebruikt zou kunnen worden voor een zwerfvuilbijdrage die opgelegd wordt
aan de producent of de invoerder.
Een zwerfvuilbijdrage die opgelegd wordt aan de gebruiker die ook degene is die het zwerfvuil
achterlaat, is dan weer uitgesloten vanuit het uitgangspunt dat de bijdrageplichtige steeds de
producent/invoerder/verdeler moet zijn.
iii.

Zwerfvuilbijdrage als retributie

51. Een zwerfvuilbijdrage opgelegd aan degene die de drankverpakkingen op de markt brengt,
lijkt ons op het eerste zicht niet vatbaar voor een kwalificatie als retributie.
Opdat van een retributie sprake zou zijn, is vereist dat:
-

de retributie de onmiddellijke tegenprestatie is voor een dienst en in verhouding staat tot
de kostprijs ervan. De retributie heeft een vergoedend karakter: het bedrag van de
vergoeding moet evenredig zijn aan de kostprijs van de dienst.

-

de dienst individueel wordt verstrekt aan de gebruiker en niet aan de gemeenschap.

Een zwerfvuilbijdrage die berekend wordt in functie van het aandeel dat verpakkingen hebben in
de preventie- en opruimingskosten verbonden aan zwerfvuil, is niet gekoppeld aan een dienst die
individueel wordt verstrekt aan de gebruiker.

52.

Met betrekking tot de verpakkingsheffing stelde het Grondwettelijk Hof dienaangaande:
“B.14.2. De verpakkingsheffing wordt geheven op de drankverpakkingen voor eenmalig gebruik
bij de inverbruikstelling ervan.
De verpakkingsheffing blijkt geen vergoeding van een dienst die de overheid verleent ten gunste
van de heffingsplichtige, individueel beschouwd; zij is dus geen retributie, maar een belasting.”48

48

GwH, nr. 195/2004, 1 december 2004.
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4. Een belasting op
terugnameplicht
i.

drankverpakkingen

onderworpen

aan

een

(verhoogde)

Waalse belasting op afvalstoffen onderworpen aan een terugnameplicht

53. Artikel 22 van het Fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en
-valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (hierna:
Fiscaal decreet) voerde een belasting in op afvalstoffen die in het Waalse Gewest aan een
terugnameplicht onderworpen zijn krachtens een interregionaal samenwerkingsakkoord, een
Waalse wetgeving of een milieuovereenkomst genomen in uitvoering daarvan.49
54. Overeenkomstig artikel 23 van het Fiscaal decreet is de belastingplichtige de natuurlijke of
rechtspersoon die aan de terugnameplicht onderworpen is of, ingeval van instemming met een
milieuovereenkomst of van toetreding tot een erkende instelling belast met de uitvoering van de
terugnameplicht, de instelling die het beheer van de terugnameplicht waarneemt.
55. Daaronder zijn aldus ook de producent en de invoerder begrepen. Volgens het
samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval rust de terugnameplicht – de plicht om in het licht van de doelstellingen en de
bepalingen van het akkoord de quota’s voor nuttige toepassing en recyclage te bereiken – immers
op de verpakkingsverantwoordelijke (artikel 2, 19° van het akkoord). Met de
verpakkingsverantwoordelijke wordt elke persoon bedoeld die producten heeft doen verpakken in
België of ze zelf heeft verpakt met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt
brengen ervan. In het geval de producten die in België op de markt zijn gebracht, niet in België
werden verpakt, is de verpakkingsverantwoordelijke elke persoon die de verpakte producten heeft
laten invoeren of die ze zelf heeft ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of verbruikt
(artikel 2, 20°, a) en b) van het akkoord).
56. Overeenkomstig artikel 24 van het Fiscaal decreet wordt de belasting berekend op grond
van het aantal ton afval van de producten die op de markt gebracht worden in het Waalse Gewest
en die krachtens de terugnameplicht het voorwerp moeten uitmaken van een inzameling, recyclage
en/of valorisatie. De belastingplichtige wordt vrijgesteld voor het aantal ton afval dat in de loop van
het boekjaar daadwerkelijk ingezameld, gerecycleerd en/of gevaloriseerd wordt ter uitvoering van
de terugnameplicht.
Aldus worden alleen die situaties belast waarin de terugnameplicht niet wordt nagekomen.

57. In het arrest 106/2008 kwalificeerde het Grondwettelijk Hof de regeling als een gewestelijke
belasting:
“B.19.1. Zoals in de voormelde parlementaire voorbereiding is gepreciseerd, maakt de bestreden
belasting deel uit van een fiscaal decreet dat in essentie tot doel heeft de preventie van afval

49

Deze belasting zou momenteel niet uitvoerbaar zijn omdat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de
hoeveelheden producten die per gewest op de markt gebracht worden.
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veeleer dan het beheer ervan te bevorderen door een belastingsysteem in te voeren dat de
producenten en de afvaloperatoren moet responsabiliseren.
B.19.2. Inzake afvalbelasting blijkt het onlosmakelijk verbonden met het door hem nagestreefde
fiscale doel dat de decreetgever het gedrag van de belastingplichtigen tracht te beïnvloeden,
teneinde in het algemeen de productie van afval te ontmoedigen en de verwijdering ervan te
maximaliseren. Het fiscaal decreet van 22 maart 2007 streeft dus een in wezen aanmoedigend
doel na.
B.19.3.1.

De belasting op aan een terugnameplicht onderworpen afval kan niet worden

beschouwd als een strafrechtelijke maatregel, vermits, enerzijds, het belastbare feit niet op
specifieke wijze is opgevat als een misdrijf en, anderzijds, de belastingschuldige niet altijd de
persoon is die aan de terugnameplicht is onderworpen.
B.19.3.2. De grondslag van de bestreden belasting is immers zo opgevat dat hij bestaat in het
totaalgewicht van het aan een terugnameplicht onderworpen afval.
De decreetgever heeft het evenwel nodig geacht niet die situaties te belasten waarin de
terugnameplicht is nagekomen :
« Het zou immers contraproductief zijn de belastingschuldige te belasten die de inspanning levert
om zich in overeenstemming te brengen met de verplichting die hem op het vlak van de
terugname van afval wordt opgelegd. Dat zou een verkeerd signaal zijn aan het adres van de
marktdeelnemers » (Parl. St., Waals Parlement, 2006-2007, nr. 546/1, p. 10).
Hoewel die maatregel ten gunste van diegenen die de terugnameplicht nakomen, tot gevolg heeft
dat alleen die situaties worden belast waarin de terugnameplicht niet wordt nagekomen, kan hij
echter niet als strafrechtelijk worden gekwalificeerd.
B.19.3.3. Overigens, zoals in B.5.2 eraan is herinnerd, is de persoon die aan de terugnameplicht
is onderworpen de marktdeelnemer (producent, invoerder of distributeur) die goederen,
grondstoffen of producten op de markt brengt, zelfs indien hij de uitvoering van die verplichting
toevertrouwt aan een beheersinstelling, terwijl de belastingschuldige in het bestreden
belastingsysteem de persoon is die de terugnameplicht uitvoert – ofwel de producent, ofwel de
beheersinstelling.
B.19.4. De bestreden belasting vormt bijgevolg een in wezen aanmoedigend fiscaal instrument
dat ertoe strekt de terugnameplicht te doen naleven.
Uit hetgeen voorafgaat vloeit voort dat de bestreden belasting geen overheersend repressief
karakter heeft en dus geen straf vormt waarop de in het middel beoogde bepalingen van
toepassing zouden zijn.”
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ii.

De invoering van een gewestelijke heffing op een verhoogde terugnameplicht

58. Geïnspireerd op de voormelde Waalse belasting zou overwogen kunnen worden om een
nieuwe gewestelijke heffing in te voeren, met name een heffing op afval dat onderworpen is aan
de terugnameplicht op drankverpakkingen.
Het doel van de heffing bestaat erin om producenten/importeurs ertoe aan te zetten deel te nemen
aan het statiegeldsysteem. De belasting zou dus in de eerste plaats beogen het gedrag te sturen,
veeleer dan dat het ertoe strekt inkomsten te genereren.50 Om dit sturend effect te bekomen, dient
de heffing voldoende hoog te zijn.

59. De invoering van een belasting zou gepaard kunnen gaan met de invoering van een
specifieke verhoogde terugnameplicht op drankverpakkingen die onder het toepassingsgebied
vallen van het statiegeldsysteem.
De belastbare materie van deze nieuwe Vlaamse belasting verschilt van de belastbare materie van
de verpakkingsheffing die verschuldigd is bij het “op de markt brengen” of het “in verbruik brengen”
van het product, zodat het bevoegdheidsrechtelijk beginsel ‘non bis in idem’ zich niet tegen een
dergelijke nieuwe Vlaamse belasting verzet.

60. Het systeem bestaat erin dat het gewest/de gewesten een specifieke terugnamedoelstelling
wordt opgelegd voor de geviseerde drankverpakkingen en dit ter aanvulling van de
terugnamedoelstellingen opgelegd in het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Deze specifieke
terugnamedoelstelling stemt overeen met de verwachte teruggavegraad in het statiegeldsysteem.
61. De belasting wordt vervolgens berekend op grond van het aantal ton afval van de producten
die op de markt gebracht worden in het Vlaamse Gewest en die krachtens de terugnameplicht het
voorwerp moeten uitmaken van een inzameling, recyclage en/of valorisatie. De belastingplichtige
wordt vrijgesteld voor het aantal ton afval dat in de loop van het boekjaar daadwerkelijk ingezameld,
gerecycleerd en/of gevaloriseerd wordt ter uitvoering van de terugnameplicht.
De belasting heeft dus alleen betrekking op het gewicht van het afval dat had moeten worden
ingezameld, gerecycleerd en/of gevaloriseerd overeenkomstig de verhoogde specifieke
terugnameplicht.
Volgend (fictief) voorbeeld illustreert de werking van het systeem:
-

Totaal aantal ton drankverpakkingen op de markt gebracht = 100 ton
Gewestelijke terugnamedoelstelling specifiek voor drankverpakkingen: 90%51;

50

Belastingen kunnen een dubbele doelstelling nastreven, met name het dekken van overheidsuitgaven en het
sturen van het gedrag van de burger (Zie bv. GwH, nr. 155/2007, 19 december 2007, B.7 en B. PEETERS, “Het
onderscheid tussen socialezekerheidsbijdragen en belastingen: een vergelijkend overzicht van de Belgische en de
Europese jurisprudentie” in Liber amicorum Luc Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 373).
51 Dit cijfer is louter ter illustratie. Het Eindrapport van de “Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige
drankverpakkingen” gaat ervan uit dat gemiddeld over alle verpakkingen heen gemiddeld 90 % van de lege
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-

Daadwerkelijke inzameling: bv. 60%
De belasting wordt geheven op 30 ton.

62. De belastingplichtige is naargelang het geval de producent, de importeur of de instelling die
het beheer van de verhoogde terugnameplicht van het verpakkingsafval waarneemt. De
laatstbedoelde instelling rekent vervolgens de belasting door aan de producenten/importeurs a rato
van hun aandeel in het aantal drankverpakkingen dat zij op de markt brengen.
De financiering van de tenuitvoerlegging, door een erkende instelling, van die terugnameplicht
wordt dus gedragen door de producenten, invoerders en distributeurs van aan de terugnameplicht
onderworpen producten, op voorwaarde dat zij het bedrag ervan kunnen doorrekenen in de prijs
van de door hen verkochte producten.52

63. Dit systeem functioneert in beginsel53 autonoom van het samenwerkingsakkoord van 4
november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het erkend
organisme dat optreedt in het kader van de verhoogde terugnameplicht, kan evenwel hetzelfde zijn
als datgene dat optreedt in het kader van de terugnameplicht in het samenwerkingsakkoord. Vanuit
het oogpunt van het Europees recht is dat ook aangewezen. In dat geval heeft het erkend
organisme een dubbele hoedanigheid, met name die van uitvoerder van de terugnameplicht in het
kader van het samenwerkingsakkoord en die van uitvoerder van de verhoogde terugnameplicht in
het kader het gewestelijk decreet (“saldo-systeem”).
64. Er wordt voorzien in een vrijstelling van de belasting indien de producent/importeur
deelneemt aan het statiegeldsysteem.
65.

De belastingplichtige beschikt aldus over twee mogelijkheden om de belasting te ontwijken:
- hetzij door het bereiken van de verhoogde teruggavegraad door middel van het selectieve
inzamelsysteem, met dien verstande dat het niet halen van de verhoogde teruggavegraad
leidt tot een belasting;
- hetzij door deelname aan het statiegeldsysteem.

66. Om de invoering van een gewestelijke heffing op een verhoogde terugnameplicht mogelijk
te maken, dient het Vlaams Gewest wel kennis te hebben van de hoeveelheden drankverpakkingen
die in het Vlaams Gewest op de markt worden gebracht. Dit zou overigens een van de redenen
zijn waarom de Waalse belasting op afvalstoffen onderworpen aan een terugnameplicht tot hiertoe
moeilijk uitvoerbaar bleek. Hierbij kan wel worden opgemerkt dat het etiket of elk ander merkteken

verpakkingen door de consument worden teruggebracht naar de terugnamepunten. Ter zake wordt erop gewezen
dat in Nederland en Duitsland een terugnamegraad van 98% wordt gehaald (pg. 47).
52 De aldus door de erkende instelling geïnde bijdragen zijn dus de tegenprestatie voor de uitvoering, door die
instelling, van de terugnameplicht en dragen bijgevolg ertoe bij de inzamelings-, recyclage- of
valorisatiepercentages te halen die in het voormelde besluit van 25 april 2002 zijn vastgelegd (vgl. GwH, nr.
106/2008, 17 juli 2008, B.5.3).
53 Voor de bespreking van de vraag in welke mate het systeem verenigbaar is met het samenwerkingsakkoord van
4 november 2008 wordt verwezen naar Hoofdstuk 3, Afdeling 5.
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waarin het statiegeldsysteem voorziet, het mogelijks eenvoudiger zou maken om de op de Vlaamse
markt gebrachte hoeveelheden te bepalen (over die etikettering, zie infra)

§ 4.

Statiegeldsysteem als vrijstelling op andere verplichting

67. Het statiegeldsysteem kan tot slot gekoppeld worden aan een andere bestaande of,
eventueel nader te bepalen verplichting, waarbij de aansluiting bij het statiegeldsysteem de
producent en de importeur die de drankverpakking op de markt brengen vrijstelling verleent van de
verplichting.
68. Zo zouden de producenten of de importeurs bijvoorbeeld de verplichting kunnen worden
opgelegd om verhoogde terugnamequota’s te halen, zonder dat hieraan evenwel een belasting
gekoppeld is op afval onderworpen aan een verhoogde terugnameplicht (zie supra). Het invoeren
van terugnameplichten behoort immers tot de bevoegdheid van de gewesten inzake het
afvalstoffenbeleid.
Ter zake dient wel rekening gehouden te worden met het samenwerkingsakkoord van 4 november
2008 (zie Hoofdstuk 3, Afdeling 5).

Afdeling 3.

§ 1.

Bevoegdheidskwalificatie van het aanbrengen van merktekens

Bevoegdheidskwalificatie als productnorm

69. Drankverpakkingen die onder het toepassingsgebied vallen van het nieuwe SGS zullen in
het autonome statiegeldsysteem verplicht van een etiket worden voorzien (logo in speciale inkt) of
van een ander merkteken.
Dit doet vragen rijzen in het licht van de bevoegdheid van de federale overheid om de
productnormen vast te stellen (artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1° BWHI).

70. Productnormen zijn “normen die bepalen welk niveau van verontreiniging of hinder niet mag
worden overschreden in de samenstelling of bij de emissie van een product, of die specificaties
bevatten over de eigenschappen, de wijze van gebruik, de beproevingsnormen, het verpakken, het
merken, het etiketteren van producten”.54
Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State omschrijven productnormen als “regels die op
dwingende wijze bepalen aan welke eisen een product moet voldoen, bij het op de markt brengen,
onder meer ter bescherming van het milieu. Zij bepalen met name welk niveau van verontreiniging
of hinder niet mag worden overschreden in de samenstelling of bij de emissies van een product,

54

Parl.St. Senaat, 1992-1993, nr. 558/1, 17.
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en kunnen specificaties bevatten over de eigenschappen, de beproevingsmethoden, het
verpakken, het merken en het etiketteren van producten”.55
Zo stelde de afdeling wetgeving dat de federale overheid bevoegd is “voor het normeren van de
verpakking van water, bestemd voor verkoop aan de consument”.56
Het opleggen van een dwingende verplichting tot het merken van drankverpakkingen die aan het
statiegeldsysteem onderworpen zijn, dient aldus als een productnorm beschouwd te worden,
waarvoor de federale overheid bevoegd is.

71. Dit is ook het geval indien het merken opgelegd wordt teneinde de inzameling, hergebruik
en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken.
Zo werd op grond van de federale bevoegdheid inzake productnormen bijvoorbeeld het Koninklijk
besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen,
uitgevaardigd:57
“Hoofdstuk 2- Systeem van merktekens en identificatie
2. In geval dat de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen op de verpakking wordt vermeld
ten behoeve van de identificatie en classificatie door de betrokken industrie, teneinde de
inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, gebeurt
dit overeenkomstig de bijlage I van dit besluit.
De vereiste merktekens worden op de verpakking zelf of op het etiket aangebracht. Zij zijn
duidelijk zichtbaar en goed leesbaar. De merktekens zijn naar behoren duurzaam en blijvend
herkenbaar, ook wanneer de verpakking geopend wordt.”

§ 2.

Het merken in een facultatief statiegeldsysteem

72. Vervolgens rijst de vraag of het merken van drankverpakkingen onderworpen aan het
statiegeldsysteem nog als een productnorm gekwalificeerd moet worden, wanneer het
statiegeldsysteem opgevat wordt als een vrijstelling op een bijdrage of een andere verplichting.
73. Bij een facultatief systeem zou immers geargumenteerd kunnen worden dat het aanbrengen
van een merkteken niet langer een dwingende verplichting is om de verpakking op de markt te
brengen, zodat het niet om een productnorm gaat. De producent of invoerder heeft immers de
keuze om niet deel te nemen aan het statiegeldsysteem, zodat ook het merkteken van het
statiegeldsysteem niet aangebracht moet worden.

55

GwH, nrs. 4/95, 6/95, 7/95, 8/95, 9/95, 10/95, 2 februari 1995, GwH, nr. 2/2009, 15 januari 2009 en GwH,
nr.149/2010, 22 december 2010.
56 Advies RvS nr. 32.098/3 van 24 mei 2002, Parl.St. Vl.Parl., 2001-02, nr. 1045/1, 106.
57 De gewestregeringen werden bij het ontwerpen van dit besluit betrokken.
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Voortbouwend op die gedachte zou het aanbrengen van een merkteken gekwalificeerd kunnen
worden als een maatregel ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen en recyclage van
verpakkingsafval, die ingrijpt nadat de verpakking samen met het verpakte product op de markt is
gebracht, zodat ze tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten inzake het afvalstoffenbeleid
behoort.
Het facultatieve karakter van het statiegeldsysteem zou aldus een belangrijk criterium zijn om de
verplichting tot het merken van de producten die aan het statiegeldsysteem onderworpen zijn onder
de bevoegdheid van de gewesten te laten ressorteren.

74. In de huidige stand van de rechtspraak en de rechtsleer is het onduidelijk of een dergelijke
argumentatie stand houdt. Er zijn ons ter zake geen precedenten bekend waarin ondubbelzinnig
uitspraak gedaan wordt over de vraag.58
75. Het risico dat het aanbrengen van een merkteken ook in een facultatief statiegeldsysteem
als een productnorm wordt gekwalificeerd, is echter reëel.
-

Indien de producent of importeur vrijwillig kiest om deel te nemen aan het
statiegeldsysteem, dient het merkteken immers verplicht aangebracht te worden voordat
de drankverpakking op de markt gebracht wordt, zodat het om een dwingend voorschrift
gaat bij het op de markt brengen. Er kan aldus bezwaarlijk gesteld worden dat het om een
regel gaat voor het gebruik van producten nadat die op de markt zijn gebracht.59
In de parlementaire voorbereiding van het ontwerp van bijzondere wet tot vervollediging
van de federale staatsstructuur wordt door de eerste minister in die zin gesteld: “Alleen
wanneer specificaties inzake de verpakkingen worden opgelegd waaraan een product
moet voldoen voordat het op de markt mag worden gebracht (= beperkingen van wat op
de Belgische markt verhandeld mag worden) is er sprake van een productnorm.”60
[eigen onderlijning]

-

Daarenboven is de keuzemogelijkheid om al dan niet deel te nemen aan het facultatief
statiegeldsysteem, in werkelijkheid beperkt. De heffing beoogt immers de producent en
invoerder aan te moedigen om deel te nemen aan het statiegeldsysteem. Wie niet
deelneemt aan het statiegeldsysteem, betaalt de heffing en wordt aldus gesanctioneerd.
In vergelijkbare zin stelde het Grondwettelijk Hof (weliswaar omtrent een administratieve
sanctie en geen heffing):

In een advies van 9 juli 1993 sloot de Afdeling Wetgeving van de Raad van State niet uit dat de mogelijkheid –
niet de verplichting - die ingesteld werd voor fabrikanten en importeurs voor het toekennen van een milieukeur, als
een productnorm kan worden gekwalificeerd (advies RvS 9 juli 1993, Parl.St. Senaat, 1993-1994, nr. 887, 1).
59 Vgl ook het opgeheven Koninklijk besluit van 23 december 1993 betreffende het aanbrengen van kentekens op
de verpakkingen die dranken [bevatten, op batterijen en op verpakkingen die sommige] nijverheidsprodukten
bevatten en betreffende de vrijstelling van het vermelden van het bedrag van het statiegeld. (Erratum, B.S. 17-031994, p. 6607)
60 Verslag, Parl.St. Kamer, 1992-1993, nr. 1063/7, 44.
58
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“B.5.2. Door de geregistreerde aardoliemaatschappijen die benzineproducten en/of
dieselproducten uitslaan tot verbruik, te verplichten om jaarlijks een bepaalde hoeveelheid
duurzame biobrandstoffen in verbruik te stellen, leggen de bestreden bepalingen een
productnorm op in de zin van artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Die verplichting houdt immers een
voorwaarde in waaraan, op straffe van de « administratieve boete » bedoeld in artikel 10
van de bestreden wet, dient te zijn voldaan bij het op de markt brengen van benzine- of
dieselproducten. De omstandigheid dat niet elke eenheid van het op de markt gebrachte
product aan die voorwaarde dient te voldoen, sluit de kwalificatie als productnorm niet uit.
Bijgevolg was de federale wetgever bevoegd om die verplichting op te leggen.” 61
[eigen onderlijning]

76. Er bestaat dan ook een aanzienlijk risico dat het opleggen van een merkverplichting ook in
het facultatief systeem, als een productnorm zou worden beschouwd waarvoor de federale
overheid bevoegd is.62
77. De bevoegdheidsverdelende regelen werken ook door wanneer de overheid in uitvoering
van een decretale bepaling een contract zou afsluiten met de producenten/importeurs of een
erkend organisme en in het kader hiervan productnormen zou opleggen, afspreken of afdwingen.
Krachtens het verticaliteitsbeginsel – dat een basisbeginsel is van de bevoegdheidsverdeling –
beschikt de overheid die bevoegd is om een materie te regelen immers over de volledige
wetgevings-, uitvoerings-, controle- en financieringsbevoegdheid. Het valt dan ook niet in te zien
waarom in een contractuele relatie of bij een beheerscontract afgeweken zou kunnen worden van
de bevoegdheidsverdelende regels. Elke overheid is immers maar in de mogelijkheid om
contracten af te sluiten in de mate dat deze gekaderd kunnen worden in de eigen bevoegdheid.

§ 3.

De impliciete bevoegdheden

78. Hierboven werd aangegeven dat het verplicht aanbrengen van een merkteken op
verpakkingen een productnorm is ten aanzien waarvan de federale overheid bevoegd is.
De vraag rijst of het Vlaamse Gewest bij de invoering van een dwingend statiegeldsysteem, het
merken van de producten kan opleggen op grond van de impliciete bevoegdheden.

79. Volgens artikel 10 BWHI “kunnen de decreten rechtsbepalingen bevatten in
aangelegenheden waarvoor de Raden niet bevoegd zijn, voor zover die bepalingen (noodzakelijk)
zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid”. Voor de toepassing van artikel 10 BWHI is aldus
vereist dat de uitoefening van de impliciete bevoegdheden noodzakelijk is voor de uitoefening van
een eigen bevoegdheid, dat de aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde regeling en dat
de weerslag op andermans bevoegdheden marginaal is.63 Onder de tweede voorwaarde moet
61

GwH, nr.149/2010, 22 december 2010.
Hierover J. VANPRAET, De latente staatshervorming, Brugge, die Keure, 2011, 50-51.
63 Over deze voorwaarden: zie A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Kluwer,
2011, nr. 362; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, die Keure, 2010, nr.
62
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worden verstaan dat de aangelegenheid niet op territoriaal of materieel eenvormige wijze moet
worden geregeld. Onder de derde voorwaarde van de marginale weerslag moet worden verstaan
dat met de uitoefening van de impliciete bevoegdheden geen substantiële, kwalitatieve of
kwantitatieve, inbreuk wordt begaan op de bevoegdheden van de andere overheid: ten eerste
moeten de essentiële regels die door de bevoegde overheden zijn bepaald, worden nageleefd en
ten tweede moet het toepassingsgebied van de ontworpen regel beperkt zijn.
Een beroep op de impliciete bevoegdheden dient telkens in concreto te worden gemotiveerd en
houdt steeds een grote mate van onzekerheid in.
Hieronder worden argumenten aangeleverd die de decreetgever zou kunnen ontwikkelen wanneer
deze ervoor zou opteren om beroep te doen op de impliciete bevoegdheden:
-

Noodzakelijk voor de uitoefening van de eigen bevoegdheid
Er zou geargumenteerd kunnen worden dat het onmogelijk is om een statiegeldsysteem in
te voeren zonder dat de geviseerde drankverpakkingen identificeerbaar zijn. Dit is
noodzakelijk voor:
o
o
o
o

de afbakening van het toepassingsgebied waarbij duidelijk is welke
verpakkingen onder het stelsel vallen en welke niet;
de controle op de naleving van het systeem en het vermijden van
aangiftefraude of freeriders64;
de transparantie naar de consument toe;
het vermijden dat voor verpakkingen die in andere gewesten of in het
buitenland op de markt gebracht werden en waarvoor geen statiegeld
aangerekend werd, onterecht statiegeld terugbetaald wordt.

Zodoende kan een argumentatie opgebouwd worden dat het merken van de aan het SGS
onderworpen producten “noodzakelijk” is voor de uitoefening van de gewestbevoegdheid.
-

Marginale weerslag op de federale bevoegdheid
In de adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State over het
samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval en
de wijziging ervan oordeelde de Raad bijvoorbeeld dat de weerslag van de bepalingen van
het samenwerkingsakkoord op de federale bevoegdheid inzake de productnormen niet
bijkomstig was en dat het fundamentele bepalingen betrof, aangezien “ze geen betrekking
hebben op een bepaalde soort verpakking, maar op alle categorieën zonder enig
onderscheid, en aldus een aanzienlijke weerslag kunnen hebben op de
verpakkingenmarkt”.65

1451; J. VANPRAET, De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2011, nrs. 123-134 en J.
VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 824-827.
64 Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 36.
65 Advies RvS, afdeling Wetgeving, nrs. 44.947/VR/V, 44.948/VR/V en 44.949/VR/V over een voorontwerp van
decreet van het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest houdende instemming
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Het beperkte toepassingsgebied van het statiegeldsysteem in vergelijking met het totaal
aantal verpakkingen zou dan ook een mogelijk argument kunnen zijn om te bepleiten dat
de weerslag op de federale bevoegdheid inzake de productnormen marginaal is.
-

De regeling leent zich tot een gedifferentieerde regeling
Deze voorwaarde levert het meest onzekerheid op. Het federaal houden van de
bevoegdheid inzake productnormen werd immers net verantwoord door de noodzaak om
de Belgische economische en monetaire unie te vrijwaren (zie supra) en om obstakels voor
het vrije verkeer van goederen tussen de gewesten uit de weg te ruimen zodat de
aangelegenheid zich niet – minstens moeilijk – leent tot een gedifferentieerde regeling
naargelang het gewest.
Een beroep op de impliciete bevoegdheden zou vanuit dat oogpunt meer slaagkansen
hebben wanneer de drie gewesten eenzelfde regeling uitvaardigen. In dat geval is de
regeling immers uniform voor het gehele Belgische Grondgebied.66

Hoofdstuk 3. Juridische krijtlijnen bij de implementatie van het statiegeldsysteem

Afdeling 1.

§ 1.

Belgische Economische Unie (BEMU)

Begrip

80. Het Belgische staatsbestel berust op een economische en monetaire unie (de zogenaamde
BEMU).67 Volgens artikel 6, § 1, VI, derde lid BWHI kunnen de gewesten hun toegewezen
bevoegdheden in economische aangelegenheden slechts uitoefenen met inachtneming van de
beginselen van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid
van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de
economische unie en de monetaire eenheid.

met het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval, Parl. St. Vl. Parl., 2008-2009, nr. 1944/1, 74-75. Zie ook advies RvS, afdeling Wetgeving, nr.
24.502/VR over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Gewest tot goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, Parl. St. Vl. Parl. 1995-1996,
nr. 400/1, 88.
66 Merk op dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State soms een omgekeerde redenering volgt en stelt dat
wanneer de gewesten in een samenwerkingsakkoord productnormen vastleggen, het niet gaat om per gewest
gedifferentieerde productnormen, maar om gemeenschappelijke gewestelijke normen die van toepassing zijn in de
drie gewesten en zodoende in de plaats komen van federale normen (advies RvS, afdeling Wetgeving, nr.
24.502/VR over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Gewest tot goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, Parl.St. Vl. Parl. 1995-1996,
nr. 400/1, 88).
67 Zie bv. GwH, nr. 47, 25 februari 1988, 6.B.4 en GwH, nr. 32/91, 14 november 1991, 5.B.1.7. Zie ook arrest RvS,
nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 20.2. Zie ook M. DEJONCKHEERE, “Provinciale octrooibelastingen, het decreet
d’Allarde en de Economische en Monetaire Unie” (noot onder Cass. 10 november 1994, F94.0024F), TGem 1995,
afl. 6, 361-365.
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81. Hoewel artikel 6, § 1, VI, derde lid BWHI opgenomen werd bij de toewijzing van de
economische bevoegdheden aan de gewesten, heeft deze bepaling volgens vaste rechtspraak van
het Grondwettelijk Hof een algemene draagwijdte. De BEMU wordt beschouwd als de uiting van
de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige basisregeling van de organisatie van de
economie in een geïntegreerde markt te handhaven.68 Gelet op de algemene doelstelling van die
bepaling beperkt het beginsel niet alleen de economische bevoegdheden van de gewesten, maar
ook alle andere deelstatelijke bevoegdheden.69

§ 2.
Verzet de BEMU zich tegen de invoering van een statiegeldsysteem door
één gewest?

PROBLEEMSTELLING

82. De invoering van een statiegeldsysteem in één gewest kan gevolgen hebben voor het vrij
verkeer binnen België en zou ook de concurrentie kunnen storen.
83. Het statiegeldsysteem gaat immers gepaard met het invoeren van eisen die enkel gelden
voor producten die op de markt gebracht worden in het gewest waarin het statiegeldsysteem van
toepassing is. Verpakkingen die onderworpen zijn aan het statiegeldsysteem dienen immers
identificeerbaar te zijn. Dit is noodzakelijk om de aanrekening van statiegeld, de plicht tot
terugname van de verpakking en de terugbetaling van het statiegeld mogelijk te maken. Dit maakt
dat goederen die geproduceerd of ingevoerd worden in een gewest waar het statiegeldsysteem
niet geldt, niet zonder meer op de markt gebracht kunnen worden in het gewest met het
statiegeldsysteem.
84. In de kleine en erg verweven Belgische economie70 zou er bovendien ook een scheeftrekking
kunnen ontstaan in het koopgedrag van de consument wanneer het statiegeld ingevoerd wordt
door één gewest. Het zou een delokalisatie van de belastingplichtige en consument op gang
kunnen brengen.
Dit effect wordt verhoogd wanneer het statiegeld in hoofde van de consument de kenmerken van
een heffing zou gaan vertonen waarvan hij de economische last draagt. Dit is met name het geval
wanneer de aan het statiegeld onderworpen verpakkingen niet worden geretourneerd of wanneer
68

Zie bv. GwH, nr. 32/91, 14 november 1991, 5.B.1.7; GwH, nr. 35/55, 25 april 1995, B.6.3; GwH, nr. 55/96, 15
oktober 1996, B.4.2.4; GwH, nr. 34/97, 12 juni 1997, B.7.5.; GwH, nr. 51/98, 20 mei 1998, B.3.2; GwH, nr. 73/98,
17 juni 1998, B.10.2; GwH, nr. 40/99, 30 maart 1999, B.12.2; GwH, nr. 124/99, 25 november 1999, B.5.2.; GwH,
nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.10; GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.15.2; GwH, nr. 146/2004, 15 september
2004, B.7.1; GwH, nr. 107/2005, 22 juni 2005, B.8; GwH, nr. 121/2008, 1 september 2008, B.4; GwH, nr. 83/2010,
8 juli 2010, B.7 en GwH, nr. 123/2010, 28 oktober 2010, B.5.2. Zie ook C. VANDERVEEREN, “De fiscale
bevoegdheidsverdeling en de Belgische economische en monetaire unie” in C. VANDERVEEREN en J. VUCHELEN
(eds.), Een Vlaamse fiscaliteit binnen een economische en monetaire unie, Antwerpen, Intersentia, 1998, 53.
69 Voor andere gewestbevoegdheden dan economie, zie bv. GwH, nr. 81/97, 17 december 1997, B.5.2 en GwH,
nr. 132/2005, 19 juli 2005, B.4.2. Voor gemeenschapsbevoegdheden zie bv. GwH, nr. 53/99, 26 mei 1999, B.6.3;
GwH, nr. 124/99, 25 november 1999, B.5.2.; GwH, nr. 33/2001, 13 maart 2001, B 3.9.2 en GwH, nr. 51/2006, 19
april 2006, B.10.3. Zie ook C. VANDERVEEREN, “Over leefmilieu en fiscaliteit in het raam van de economische en
monetaire unie. Commentaar bij het arrest van het Arbitragehof van 25 februari 1988”, RW 1988-89, 359-360.
70 In die zin m.b.t. de milieutaksen, Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 1183/1, 16.
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de drankverpakking wordt teruggebracht door een andere persoon dan degene die het statiegeld
betaalde.71

85. De vraag rijst dan ook of de BEMU zich verzet tegen de invoering van een statiegeldsysteem
door één gewest.

HET ONTBREKEN VAN EEN STELSEL IN EEN ANDER GEWEST
BELET DE UITOEFENING VAN DE GEWESTBEVOEGDHEID NIET

86. Eens aanvaard wordt dat het invoeren van een statiegeldsysteem tot de bevoegdheid van
de gewesten behoort om een afvalstoffenbeleid te voeren (zie supra), verbiedt de BEMU in
beginsel niet dat één gewest zijn bevoegdheid uitoefent zonder de andere gewesten.
De grondwetgever en de bijzondere wetgever worden bovendien geacht aan de gemeenschappen
en gewesten “volledige bevoegdheid te hebben toegekend tot het uitvaardigen van de regels die
eigen zijn aan de hun toegewezen aangelegenheden”.72
Dit impliceert dat elke overheid bevoegd is om de keuzes te maken die haar in een toegewezen
aangelegenheid het meest geschikt lijken.73 In de lijn hiervan kan een gewest er aldus voor opteren
om een statiegeldsysteem in te voeren wanneer het dit beleidsmatig wenselijk acht.
De vraag of het al dan niet wenselijk is om een statiegeldsysteem in te voeren, hoe dit best
vormgegeven wordt en of het vooropgestelde doel niet beter bereikt kan worden met andere
maatregelen74, is dus veeleer een vraag van beleidsmatige aard.
Ook het Europees recht laat een beleidsruimte aan de lidstaten in de keuze van de maatregelen.
In een arrest van 12 december 2004 laat het Hof van Justitie het aan de lidstaten over om “te
kiezen tussen een systeem van statiegeld en individuele terugname en een algemeen
inzamelingssysteem voor verpakkingen, dan wel te opteren voor een combinatie van beide
systemen al naargelang de soort producten, op voorwaarde dat de gekozen systemen tot doel
hebben de verpakkingen naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden en deel
uitmaken van een beleid dat betrekking heeft op alle verpakkingen en alle verpakkingsafval.”75
71

Zie ook supra hierover bij de bespreking van de vraag of statiegeld geherkwalificeerd kan worden als een
belasting.
72 GwH, nr. 25, 26 juni 1986, 2B.1. Zie ook bv. GwH, nr. 40, 15 oktober 1987, 2.B.1; GwH, nr. 49/88, 10 maart 1988,
2.B.1; GwH, nr. 67, 9 november 1988, 9.B; GwH, nr. 69/92, 12 november 1992, 5.B.3; GwH, nr. 24/94, 10 maart
1993, B.4; GwH, nr. 36/95, 25 april 1995, B.3; GwH, nr. 68/96, 28 november 1996, B.7; GwH, nr. 73/98, 17 juni
1998, B.7.3; GwH, nr. 26/99, 3 maart 1999, B.4.1; GwH, nr. 40/99, 30 maart 1999, B.8.3; GwH, nr. 72/2001, 30 mei
2001, B.5; GwH, nr. 57/2002, 28 maart 2002, B.4.2; GwH, nr. 152/2002, 15 oktober 2002, B.4.2; GwH, nr. 170/2002,
27 november 2002, B.5.1; GwH, nr. 67/2003, 14 mei 2003, B.2.2; GwH, nr. 25/2004, 11 februari 2004, B.2; GwH,
nr. 174/2004, 3 november 2004, B.4.2; GwH, nr. 213/2004, 21 december 2004, B.3.2.; GwH, nr. 69/2005, 20 april
2005, B.10.1; GwH, nr. 114/2005, 30 juni 2005, B.7; GwH, nr. 87/2006, 24 mei 2006, B.6; GwH, nr. 109/2006, 28
juni 2006, B.4.1; GwH, nr. 172/2006, 22 november 2006, B.6; GwH, nr. 48/2007, 21 maart 2007, B.6; GwH, nr.
154/2007, 19 december 2007, B.16; GwH, nr. 26/2009, 18 februari 2009, B.6.2 en GwH, nr. 47/2009, 11 maart
2009, B.3.2.
73 Zie bv. GwH, nr. 5/2004, 14 januari 2004, B.3.5.
74 Bijvoorbeeld omdat België reeds relatief hoge recyclagepercentages heeft.
75 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 42. Zie ook Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen,
statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen, PB 2009, C 107, 4.
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Voor een meer uitgebreide bespreking van de Europese dimensie, wordt verwezen naar Hoofdstuk
3, Afdeling 2, §1, A “Richtlijn 94/62 en de beleidsvrijheid voor de lidstaten in de keuze van het
systeem”.

87. Een verschil in regelgeving dat het gevolg is van een onderscheiden uitoefening van de
gewestelijke bevoegdheden tast de BEMU op zich ook niet aan.76 Een dergelijk verschil in
behandeling vindt zijn oorzaak in de territoriale en materiële bevoegdheidsverdeling.77 Om dezelfde
reden vormt een verschil in behandeling dat zijn oorzaak vindt in verschillende regels die
naargelang van het gewest of de gemeenschap van toepassing zijn, ook geen schending van het
gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. “De autonomie zou geen betekenis hebben, mocht een
verschil in behandeling tussen adressanten van regels die in eenzelfde aangelegenheid in de
verschillende gemeenschappen en gewesten toepasselijk zijn, als zodanig worden geacht strijdig
te zijn met de artikelen 10 en 11 Grondwet”, aldus het Grondwettelijk Hof.78
Het is dus eigen aan de aan de deelstaten toegekende autonomie dat het beleid kan verschillen
van deelstaat tot deelstaat. De beginselen van het vrij verkeer binnen België beletten dus niet –
net zomin als de Europese beginselen van het vrij verkeer – dat naargelang van het gewest een
ander reglementair kader van toepassing is.79 Net zomin als in de Europese Unie hebben de
beginselen van het vrij verkeer binnen België tot doel om onderscheiden wetgevingen te
harmoniseren of nader tot elkaar te brengen. De beginselen van het vrij verkeer stellen enkel
grenzen aan de wijze waarop bevoegdheden uitgeoefend worden, zonder dat ze afbreuk doen aan
de bevoegdheidsverdeling zelf.

88. In die oordeelde het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bevoegdheid van de
decreetgever om maatregelen te nemen die ertoe strekken het hergebruik en de recyclage van
afvalstoffen te bevorderen, dat de afwezigheid van een regeling in een ander gewest op zich niet
leidt tot een schending van de BEMU.80
“B.15.1. De verzoekende partijen zijn van oordeel dat de bestreden bepaling tevens een
schending inhoudt van artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de voormelde bijzondere wet van 8
augustus 1980 en van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de gestrengheid van de
criteria om bouw- en sloopafval tegen een verlaagd tarief te mogen storten of verbranden enkel
in het Vlaamse Gewest geldt. Aldus zou volgens hen het vrije verkeer van goederen van en naar

GwH, nr. 107/2005, 22 juni 2005, B.9.2. Zie in die zin ook F. DEWAELE, “Houdt het Vlaamse
groenestroomcertificatensysteem een schending in van de Belgische Economische en Monetaire Unie?” (noot
onder arrest RvS, nr. 138.837, 23 december 2004), RW 2005-06, 1624-1625.
77 Zie bv. GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.15.3 en GwH, nr. 119/2004, 30 juni 2004, B.2.4.
78 GwH, nr. 56/96, 15 oktober 1996, B.25; GwH, nr. 85/2002, 8 mei 2002, B.17; GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004,
B.15.3 en GwH, nr. 119/2004, 30 juni 2004, B.4.2. Zie ook bv. GwH, nr. 33/91, 14 november 1991, 4.B.4.1; GwH,
nr. 83/98, 15 juli 1998, B.6.3, GwH, nr. 47/2000, 3 mei 2000, B.13.1; GwH, nr. 121/2003, 24 september 2003, B.5.2;
GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.15.3 en GwH, nr. 190/2005, 14 december 2005, B.4.7.
79 Zo aanvaardde het Grondwettelijk Hof dat de omstandigheid dat de prijsvorming van een dienst in slechts één
entiteit van de unie een verschuiving van de markt kan meebrengen, niet tot een schending van de BEMU aanleiding
geeft (GwH, nr. 40/99, 30 maart 1999, B.12.3).
80 GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004. Het betrof een vernietigingsberoep tegen artikel 47, § 2, 38°, van het decreet van
het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals ingevoegd
bij artikel 22 van het decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2002.
76
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het Vlaamse Gewest in het gedrang worden gebracht en zou de bestreden regeling
onverzoenbaar zijn met het algemeen normatief kader van de economische unie en de monetaire
eenheid.
[…]
B.15.3. De omstandigheid dat in andere gewesten dan het Vlaamse Gewest niet zulk een regeling
als die waarin de bestreden bepaling voorziet zou bestaan, kan te dezen niet dienstig worden
aangevoerd om een schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie te schragen.
Immers, een verschil in behandeling in aangelegenheden waar de gemeenschappen en de
gewesten over eigen bevoegdheden beschikken, is het mogelijke gevolg van een onderscheiden
beleid, wat is toegestaan door de autonomie die hun door of krachtens de Grondwet is toegekend.
Een zodanig verschil kan op zich niet geacht worden strijdig te zijn met de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet. Die autonomie zou geen betekenis hebben, mocht een verschil in behandeling
tussen adressanten van regels die in eenzelfde aangelegenheid in de verschillende
gemeenschappen en gewesten toepasselijk zijn, als zodanig geacht worden strijdig te zijn met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.”

89. In vergelijkbare zin – weze het in een andere context – oordeelde de Raad van State dat een
regeling die tot gevolg heeft dat groenestroomcertificaten die afgegeven zijn in het Waalse en
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet in aanmerking genomen kunnen worden ter voldoening van
de in het Vlaamse Gewest geldende certificatieverplichting, de handel in groenestroomcertificaten
kan belemmeren en dus als een kwantitatieve invoerbeperking een maatregel van gelijke werking
inhoudt.81 In het kader van de rechtvaardigingstoets stelt de Raad evenwel dat de Vlaamse
Regering met het oog op de bescherming van het leefmilieu mag besluiten dat alleen certificaten
die zijn afgegeven door welbepaalde overheden in aanmerking genomen kunnen worden. Na een
onderzoek in concreto van de Waalse en Brusselse regeling besluit de Raad dat het Vlaamse
Gewest “wegens het ontbreken van een aan de Vlaamse regeling gelijkwaardige regeling in het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” niet anders kon dan te bepalen dat de
certificaten toegekend door de CAPE (Waalse Gewest) of het BIM (Brussels Hoofdstedelijk
Gewest) niet in aanmerking genomen kunnen worden voor het voldoen aan de
certificatieverplichting. Hieruit volgt dat de maatregel evenredig is met het nagestreefde doel.82
90. De omstandigheid dat verpakkingen die op de markt gebracht worden in de andere gewesten
niet onder het Vlaamse statiegeldsysteem vallen en dus ook niet in aanmerking komen voor
terugbetaling, vormt in beginsel op zich dus geen ongerechtvaardigde aantasting van het vrij
verkeer. De beperking van het toepassingsgebied van het statiegeldsysteem tot verpakkingen die
op de markt gebracht worden in het Vlaamse Gewest, vormt weliswaar een belemmering op het
vrij verkeer, maar wordt gerechtvaardigd door het feit dat anders ten onrechte statiegeld zou
worden terugbetaald voor verpakkingen die niet aan het systeem onderworpen zijn, hetgeen het
systeem zou corrumperen.83

81

Arrest RvS, nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 40.1.
Arrest RvS, nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 40.2.
83 Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 39.
82
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VERWEVEN BEVOEGDHEID DIE ENKEL IN ONDERLINGE
SAMENWERKING KAN WORDEN UITGEOEFEND?

91. Niettegenstaande het principiële uitgangspunt dat het eigen is aan de aan de gewesten
toegekende autonomie dat ze andere regels uitvaardigen, is het aangewezen enige
terughoudendheid aan de dag te leggen bij de invoering van een statiegeldsysteem.
Zowel de bijzondere wetgever84, het Grondwettelijk Hof, als de gewesten hebben in het verleden
immers een bijzonder terughoudende positie aangenomen ten aanzien van maatregelen die
producten die op de markt gebracht worden in het ene gewest anders behandelen dan producten
die op de markt gebracht worden in andere gewesten.

92. De bezorgdheden met betrekking tot de BEMU zijn in het verleden diverse malen een aanzet
geweest om het optreden van de federale overheid te rechtvaardigen om fiscale milieumaatregelen
te nemen die ingrijpen bij het op de markt brengen van producten.
-

In diverse arresten uit de jaren ‘90 omtrent de milieutaksen oordeelde het Grondwettelijk
Hof dat “de noodzaak een uniform kader uit te tekenen dat de economische unie inzake
milieutaksen in acht neemt, verantwoordt dat de federale wetgever zijn fiscale bevoegdheid
gebruikt”.85

-

De toelichting bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, stelt in
vergelijkbare bewoordingen:
“Zoals reeds is opgemerkt in het vorige artikel worden de met accijnzen gelijkgestelde
milieutaksen een exclusieve federale aangelegenheid. Dergelijke bevoegdheidstoewijzing
is aangewezen in deze bij uitstek erg mobiele belastingcategorie. De milieutaksen worden
immers door de belastingplichtige doorgerekend in de uiteindelijke verkoopprijs van het
product. In de kleine en erg verweven Belgische economie zou er een zware scheeftrekking
kunnen ontstaan in het koopgedrag van de consument wanneer de milieutaksen,
omvangrijke proporties zouden gaan aannemen en zonder meer zouden verschillen per
gewest. Een gewest dat dan geen milieutaks of een te verwaarlozen milieutaks zou heffen
zou erg snel een fiscale delokalisatie van belastingplichtige en consument op gang kunnen
brengen. Deze ongewenste fiscale migratie wordt aldus vermeden.”86

-

In het arrest 195/2004 omtrent de invoering van de federale verpakkingsheffing heeft het
Grondwettelijk Hof gewezen op het risico van een belemmering van het vrij verkeer van
goederen wanneer de gewesten elk afzonderlijk een verpakkingsheffing zouden invoeren
met het oog op het op de markt brengen van voor het milieu minder schadelijke producten.
Het Grondwettelijk Hof wees hierop in het kader van de beoordeling van de vraag of het

84

Dit is bijvoorbeeld de reden waarom de productnormen als uitzondering op de gewestelijke bevoegdheid inzake
leefmilieu een federale bevoegdheid zijn gebleven (artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1° BWHI).
85 GwH, nr. 4/95, 2 februari 1995, B.5.7; GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.2; GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995,
B.2.4; GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.2.4; GwH, nr. 9/95, 2 februari 1995, B.2.4 en GwH, nr. 10/95, 2 februari
1995, B.1.4 en GwH, nr. 195/2004, 1 december 2004, B.14.4.
86 Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 1183/1, 16.
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invoeren van de belasting door de federale overheid op grond van de eigen fiscale
bevoegdheid die aan haar is toegewezen door artikel 170, § 1 van de Grondwet, het de
uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden inzake leefmilieu en afvalstoffenbeleid niet
onmogelijk of overdreven moeilijk maakt.
“B.14.4. Indien elk gewest afzonderlijk heffingen zou invoeren met het oog op het
aanmoedigen van het op de markt brengen van voor het milieu minder schadelijk geachte
producten, zou daaruit kunnen voortvloeien dat de voorwaarden waaronder die producten
gecommercialiseerd kunnen worden verschillen naargelang het gewest. Dergelijke
maatregelen zouden het vrije verkeer van die goederen kunnen belemmeren en de
concurrentie vervalsen. Zij zouden aldus ingaan tegen artikel ,6, § 1, VI, derde lid, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1988, dat bepaalt : « In economische aangelegenheden
oefenen de Gewesten hun bevoegdheden uit met inachtneming van de beginselen van het
vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel
en nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief kader van de
economische unie en de monetaire eenheid, zoals vastgesteld door of krachtens de wet,en
door of krachtens de internationale verdragen ».
De noodzaak een uniform kader uit te tekenen dat beantwoordt aan de economische unie
inzake productheffingen die een milieudoelstelling nastreven, verantwoordt dat de federale
wetgever zijn fiscale bevoegdheid gebruikt.”

93. Om vergelijkbare redenen is ook het intergewestelijk samenwerkingsakkoord betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval tot stand gekomen. De gewesten achtten het
wenselijk om via een gezamenlijke uitoefening van hun bevoegdheden een uniform kader te
scheppen. De aanhef bepaalt dienaangaande:
“Overwegende dat het noodzakelijk is om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse
en Waalse Gewest gezamenlijk maatregelen te nemen betreffende de preventie en het beheer
van verpakkingsafval teneinde, enerzijds, de milieueffecten van dergelijk afval te voorkomen of
te verminderen, zodat een hoog niveau van milieubescherming wordt bereikt, zonder dat,
anderzijds, de Belgische economische unie en monetaire eenheid wordt verstoord;
Overwegende dat alleen een samenwerkingsakkoord met kracht van wet een voldoende garantie
biedt om op het hele Belgische grondgebied een uniforme regeling te treffen,”

Voor een bespreking van dit samenwerkingsakkoord kan verwezen worden naar Afdeling 5.

94. Gelet op potentiële impact van een statiegeldsysteem in één gewest op de Belgische
economische unie en het intergewestelijk vrij verkeer, bestaat dan ook het risico dat de afdeling
Wetgeving van de Raad van State of het Grondwettelijk Hof tot het besluit zullen komen dat de
gewesten hun bevoegdheid tot het invoeren van een statiegeldsysteem niet eenzijdig kunnen
uitoefenen en dit slechts kunnen samen met de andere gewesten.
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Het gaat aldus om een verplichting tot samenwerking die niet voorzien is in de bijzondere wet, maar
zou volgen uit de verweven aard van de bevoegdheid.
Dit is een onzekere factor waarmee rekening gehouden moet worden en waarover ook niet meer
duidelijkheid gegeven kan worden.

95. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt in dat verband dat ook buiten de
bijzondere wet om, uit de sterke verwevenheid van bevoegdheden de verplichting kan voortvloeien
om een samenwerkingsakkoord te sluiten.87 Dit is met name het geval wanneer de totstandkoming
van een samenwerkingsakkoord “absoluut noodzakelijk zou zijn voor de tenuitvoerlegging van een
coherent beleid”.88 Deze jurisprudentiële doctrine werd voornamelijk ontwikkeld aangaande de
elektronische communicatie-infrastructuur.89
96. Ter zake kan ook gewezen worden op het arrest van 2 maart 2011 waarin het Grondwettelijk
Hof besloot tot een samenwerkingsverplichting, op basis van de verweven aard van de (territoriale)
bevoegdheden inzake emissierechten voor de luchtvaart. Volgens het Hof zijn de gewesten
materieel bevoegd om een regeling uit te werken voor emissierechten voor de luchtvaart op grond
van hun bevoegdheid inzake de bescherming van het leefmilieu. Volgens het Hof vormt het
eenzijdig regelen van deze emissierechten evenwel een schending van de territoriale
bevoegdheidsverdelende regels. Het Hof overweegt hierbij: “Te dezen zijn evenwel de
bevoegdheden van de federale Staat en de gewesten door, enerzijds, de Europeesrechtelijke
noodzaak dat er slechts één administrerende overheid mag zijn per vliegtuigexploitant en,
anderzijds, de hoofdzakelijk gewestgrensoverschrijdende aard van de door in een gewest
landende of opstijgende vliegtuigen veroorzaakte emissies tijdens hun volledige vlucht, dermate
verweven dat ze niet dan in onderlinge samenwerking kunnen worden uitgeoefend”.90

Zie J. VANPRAET en Y. PEETERS, “Autonomie en samenwerking in het federale België” in E. VANDENBOSSCHE (ed.),
Evoluties in het Belgisch coöperatief federalisme, Brugge, die Keure, 2013, 134-140.
88 GwH, nr. 147/2005, 28 september 2005, B.8.3. Zie ook GwH, nr. 58/2009, 19 maart 2009, B.12; GwH, nr.
202/2009, 23 december 2009, B.15 en GwH, nr. 33/2011, 2 maart 2011, B.10.
89 GwH, nr. 132/2004, 14 juli 2004, B.5 en B.6 en GwH, nr. 128/2005, 13 juli 2005, B.6.1 en B.6.5. Zie ook GwH,
nr. 163/2006, 8 november 2006, B.4.; advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 33.255/4 van 5 juni 2002 over een
wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector,
Parl.St. Kamer, 2001-02, nr. 1937/1, 5657; advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 33.865/4 van 13 november 2002
over een ontwerp van decreet “sur la radiodiffusion”, Parl.St. Fr.Parl., 2002-03, nr. 357/1, 140; advies RvS, afdeling
Wetgeving, nr. 35.686/1/V van 31 juli 2003 over een ontwerp van decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van
sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari
1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie, Parl.St. Vl.Parl., 2003-04,
nr. 2156/1, 87-88; advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 37.295/4 van 28 juni 2004 over een voorontwerp van wet
betreffende de elektronische communicatie, Parl.St. Kamer, 2004-05, nr. 1425/1, 211-217; advies RvS, afdeling
Wetgeving, nr. 37.660/3 van 28 september 2004 over een ontwerp van decreet “über den Rundfunk und die
Kinovorstellungen”, Parl.St. D.Parl., 2004-05, nr. 35/1, (38); advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 38.451/1/2/3/4/VR,
van 26, 27 en 31 mei 2005 over een wetsontwerp houdende diverse bepalingen, Parl.St. Kamer, 2004-05, nr.
1845/1, 179. Zie F. JUDO, “Heterogene bevoegdheidspakketten als bron van verplichte samenwerking” (noot onder
Grondwettelijk Hof, nr. 132/2004, 14 juli 2004), RABG 2005, 415 en J. VELAERS, “De bevoegdheidsverdeling inzake
radio en televisie (art. 4, 6° BWHI) in het medialandschap van de 21 e eeuw”, AM 2000, 238.
90 GwH, nr. 33/2011, 2 maart 2011, B.10.2.
87

www.prator.be

Pagina 48 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884

[eigen onderlijning]

§ 3.
De uitoefening van de gewestelijke bevoegdheid met inachtneming van
het vrij verkeer
97. Hierboven werd aangegeven dat in beginsel de mogelijkheid bestaat voor elk gewest om een
statiegeldsysteem in te voeren zonder dat het ook ingevoerd wordt door de andere gewesten, weze
het dat er een risico bestaat dat het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zullen oordelen dat
de gewesten dergelijke bevoegdheid slechts in onderlinge samenwerking kunnen uitoefenen.
Deze paragraaf gaat in op de vraag met welke elementen een gewest dat eenzijdig een
statiegeldsysteem invoert, rekening moet houden bij de invoering ervan om in overeenstemming
te zijn met de BEMU.

98. Deze vraag rijst enkel in de mate dat ervoor geopteerd wordt om het statiegeldsysteem in
één (of twee) gewesten in te voeren of wanneer de drie gewesten een statiegeldsysteem zouden
invoeren dat niet (volledig) eenvormig is.
99. Een eenvormig statiegeldsysteem dat van toepassing is op het gehele Belgische
grondgebied, doet immers geen vragen en bijgevolg evenmin problemen rijzen met betrekking tot
de BEMU. De regeling is immers per definitie eenvormig en kan bijgevolg ook het intergewestelijk
vrij verkeer van goederen niet belemmeren. Afhankelijk van hoe het statiegeldsysteem concreet
vormgegeven wordt en van de bevoegdheidsrechtelijke implicaties, kan een uniform stelsel
ingevoerd worden door:
-

de federale overheid op grond van de federale bevoegdheid inzake fiscaliteit waarbij
deelname aan het statiegeldsysteem een vrijstelling verleent op de heffing;

-

een samenwerkingsakkoord waarbij de drie gewesten partij zijn.

Het verdient nogmaals aanbeveling om te benadrukken dat deze paragraaf niet van belang is
wanneer het statiegeldsysteem ingevoerd wordt voor het gehele Belgische grondbied.

100. Hoger werd reeds aangegeven dat het opleggen van de verplichting om merktekens aan te
brengen tot de federale bevoegdheid inzake productnormen behoort en dit ongeacht het feit of het
statiegeldsysteem wordt ingevoerd als een autonoom systeem, dan wel als een vrijstelling op een
daaraan gekoppelde verplichting (zie supra). Bijgevolg gaan we niet in op de vraag welke eisen de
BEMU oplegt indien één gewest merktekens zou invoeren.
101. De beginselen van het vrij verkeer in België betekenen dat, ongeacht van welke deelstaat de
goederen, diensten, personen of kapitalen komen, deze in beginsel op dezelfde wijze behandeld
moeten worden. Goederen, diensten, personen en kapitalen die van een andere deelstaat komen,
mogen met andere woorden niet minder gunstig behandeld worden dan goederen, diensten,
personen en kapitalen uit het eigen gewest of de eigen gemeenschap. Niet alleen discriminatoire
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maatregelen zijn verboden, maar ook maatregelen zonder onderscheid die het vrij verkeer
belemmeren. Het Grondwettelijk Hof interpreteert de intergewestelijke beginselen van vrij verkeer
op dezelfde wijze als het Europees Hof van Justitie dat doet voor het vrij verkeer tussen lidstaten.91
Dit maakt dat de analyse omtrent het intergewestelijk vrij verkeer en het Europees vrij verkeer
gelijklopend is. Binnen de Europese context is het wel zo dat dat wanneer harmonisatierichtlijnen
uitgevaardigd zijn, deze het kader vormen waarbinnen het vrij verkeer beoordeeld moet worden.
Er kan dan ook verwezen worden naar het deel waarin de Europese krijtlijnen besproken worden
(zie infra). Deze beginselen die gelden voor het vrij verkeer tussen lidstaten gelden mutadis
mutandis ook ten aanzien van het intergewestelijk vrij verkeer binnen de Belgische context.

102. Het vrij verkeer impliceert dat alle interne douanerechten en heffingen met gelijke werking,
alsook alle kwantitatieve beperkingen en maatregelen met gelijke werking, verboden zijn.
Belemmeringen van het vrij verkeer kunnen slechts gerechtvaardigd worden met het oog op het
bereiken van wettige doelstellingen. Beperkingen op de economische vrijheden kunnen worden
toegestaan, indien zij worden verantwoord door dwingende vereisten van algemeen belang en voor
zover zij niet onevenredig zijn ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen. Om te bepalen of
een regeling in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, moet worden nagegaan of
de aangewende middelen geschikt zijn om de verwezenlijking van de nagestreefde doelstellingen
te waarborgen, en of zij niet verder gaan dan voor de verwezenlijking van deze doelstellingen
noodzakelijk is.92 Overwegingen van economische aard kunnen in geen geval belemmeringen
verantwoorden.93 De loutere omstandigheid dat de gemeenschappen of gewesten een
bevoegdheid uitoefenen, kan op zich dus nooit een aantasting van de BEMU rechtvaardigen.94 Dit
volgt uit het feit dat de BEMU een bevoegdheidsbeperkend beginsel is, dat grenzen stelt aan de
wijze waarop bevoegdheden uitgeoefend worden.

103. Het vrij verkeer van goederen en productiefactoren tussen de deelgebieden impliceert dat
alle interne douanerechten en heffingen met gelijke werking, alsook alle kwantitatieve beperkingen
en maatregelen met gelijke werking, verboden zijn. Het vrij verkeer impliceert noodzakelijkerwijze
ook dat de deelgebieden elkaars regelgeving wederzijds erkennen.95 Dit beginsel van de
wederzijdse erkenning betekent dat wanneer goederen, diensten, personen of kapitalen zich op
het grondgebied van een van de deelgebieden op de markt mogen begeven en zich daarbij
gedragen naar de daar toepasselijke regels, zij zich ook op het grondgebied van elk ander
deelgebied van de Staat mogen begeven. Dit is slechts anders wanneer dat deelgebied aantoont
dat striktere regels moeten worden opgelegd teneinde een wettig doel te bereiken.96
104. Indien het statiegeldsysteem ingevoerd wordt als een vrijstelling op een heffing, dient zowel
de heffing op zichzelf als de vrijstelling in overeenstemming te zijn met de beginselen van vrij
verkeer.

91

Er zijn een aantal uitzonderingen op die regel.
Arrest RvS, nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 22.1.
93 Arrest RvS, nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 22.1.
94 Arrest RvS, nr. 127.031, 12 januari 2004, punt 4.5.
95 GwH, nr. 41/2010, 29 april 2010, B.5.3. Zie in die zin arrest RvS, nr. 204.108, 19 mei 2010, punt 22 en 39.
96 Inzake het vrij verkeer van diensten, zie GwH, nr. 41/2010, 29 april 2010, B.5.3.
92

www.prator.be

Pagina 50 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884
Naar analogie met de rechtspraak van het Hof van Justitie over het Europese vrij verkeer van
goederen (art. 28 e.v. VWEU), wordt een “heffing van gelijke werking” omschreven als een
eenzijdig opgelegde geldelijke last – ook al moge deze gering zijn – die wegens grensoverschrijding
op goederen wordt geheven en geen douanerecht is in de eigenlijke zin en dit ongeacht de
benaming en de structuur. Dit geldt zelfs wanneer deze last niet ten behoeve van de Staat wordt
geheven, geen enkele discriminerende of beschermende werking heeft en het belaste product niet
met enige nationale productie concurreert.97

105. Deze heffing en vrijstelling moeten op eenzelfde wijze gelden ongeacht de herkomst van de
verpakkingen en dus ongeacht het feit of ze in het Vlaamse Gewest geproduceerd zijn of ingevoerd
werden.98
Ze moeten tevens gelden ongeacht de bestemming van de verpakkingen die ingezameld worden
met het statiegeldsysteem en dus ongeacht het feit of deze verwerkt worden in het Vlaamse
Gewest.

106. Ter illustratie van deze beginselen wordt een overzicht gegeven van de rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof ter zake.
Met betrekking tot de gestrengheid van het gewichtspercentage in het Vlaamse Gewest om bouwen sloopafval tegen het gunsttarief te mogen storten of verbranden in vergelijking met hetgeen
gangbaar is buiten het Vlaamse Gewest, oordeelde het Grondwettelijk Hof dat wanneer
“eenzelfde heffingstarief geldt ongeacht de herkomst of de bestemming van de afvalstoffen”, het
intergewestelijk vrij verkeer van goederen niet gedwarsboomd wordt.99
Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een Vlaamse gewestbelasting voor het ophalen van
afvalstoffen in het Vlaamse Gewest om gestort of verbrand te worden buiten het Vlaamse Gewest,
de uitvoer van afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest negatief beïnvloedt en een heffing van gelijke
werking is, die in beginsel niet bestaanbaar is met de economische unie. Een dergelijke maatregel
werd evenwel als noodzakelijk bestempeld om de goede uitvoering van het programma van
afvalverwijdering te verzekeren. Met name zou een volledige vrijstelling van belasting de ophalers
van afvalstoffen ertoe kunnen aanzetten om op massale wijze hun afvalstoffen uit te voeren. Dit
zou elk planmatig afvalstoffenbeleid in het Vlaamse Gewest onmogelijk maken, zou de
rendabiliteit van de inrichtingen die belast zijn met de verwijdering van afvalstoffen in gevaar
brengen en zou de openbare overheden de mogelijkheid ontnemen tot het stimuleren van hun
recyclage. Een dergelijke belasting vermag, zoals te dezen, door de gewesten, elk voor hun eigen
territoriale bevoegdheidssfeer, te worden ingesteld en is niet strijdig met het vrij verkeer van
goederen en diensten binnen een geïntegreerde markt.100

97

GwH, nr. 55/96, 15 oktober 1996, B.4.2.5; GwH, nr. 34/97, 12 juni 1997, B.7.5 en GwH, nr. 67/2000, 14 juni 2000,
B.3.2. waarin telkens wordt verwezen naar de omschrijving van het begrip “heffing van gelijke werking” in HvJ 1 juli
1969, Commissie t. Italië, 24/6; HvJ 1 juli 1969 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders t. AS C. Brachfeld & Sons
en Chougol Diamond Co, 2 en 3/69 en HvJ 7 juli 1994, Lamaire n.v. en Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten, C-130/93. Zie ook GwH, nr. 32/91, 14 november 1991, 5.B.1.7. Vgl. ook bv. HvJ 31 mei 1979,
Denkavit, 132/78.
98 In die zin Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 13.
99 GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.15.3.
100 GwH, nr. 32/91, 14 november 1991, 5.B.1.9.
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Een belasting die de afvalstoffen die opgehaald worden in het Vlaamse Gewest en die bestemd
zijn om in een ander dan het Vlaamse Gewest te worden verwijderd, zwaarder treft dan de
afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest worden verwijderd, werd eveneens beschouwd als een
heffing van gelijke werking doordat zij gekoppeld is aan het overschrijden van de territoriale grens
die krachtens de Grondwet tussen de gewesten is vastgelegd. Het Hof besluit dat de betwiste
belasting gelet op haar belemmerende werking op het intergewestelijke verkeer, niet verzoend
kan worden met het algemeen normatief kader van de economische unie. Het heeft volgens het
Grondwettelijk Hof – naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie – niets
uit te staan met het doel waarvoor die maatregelen zijn ingevoerd. 101
Ook de belasting op de storting en de verbranding van afvalstoffen en op de voorafgaande
fysisch-chemische behandeling werd als een heffing van gelijke werking gekwalificeerd. Dit is met
name het geval in zoverre zij de afvalstoffen die bestemd zijn om te worden gestort of verbrand
of bestemd zijn om een voorafgaande fysisch-chemische behandeling te ondergaan in een ander
gewest dan het Vlaamse Gewest, zwaarder treft dan de afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest
aan dezelfde behandelingsverrichtingen worden onderworpen. Het Hof besloot ook dit keer dat
de betwiste belasting niet verzoend kan worden met het algemeen normatief kader van de
economische unie.102
De Vlaamse belasting die verschuldigd is bij het ophalen van de afvalstoffen en waarvan de
krachtens het Vlaamse decreet verschuldigde heffing wordt verminderd in zoverre in het gewest
of land waar de bedoelde afvalstoffen worden verwerkt een gelijksoortige milieuheffing geldt,
werd daarentegen niet beschouwd als een heffing van gelijke werking. Anders dan in de arresten
55/96 en 34/97 wordt het ophalen van afval met het oog op het verwerken ervan buiten het
Vlaamse Gewest niet zwaarder getroffen dan het verwerken van de afvalstoffen in dat Gewest.103
Een belasting die de afvalstoffen die opgehaald worden in het Vlaamse Gewest en die bestemd
zijn om in een ander dan het Vlaamse Gewest te worden verwijderd, zwaarder treft dan de
afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest worden verwijderd, werd beschouwd als een heffing van
gelijke werking doordat zij gekoppeld is aan het overschrijden van de territoriale grens die
krachtens de Grondwet tussen de gewesten is vastgelegd. Het Hof stelt hierbij vast dat geen
enkele regel bepaalt dat het bedrag van de heffing in voorkomend geval verminderd wordt met
het bedrag van de gelijksoortige heffing opgelegd door het gewest waar de afvalstoffen gestort
of verbrand worden. Een dergelijke regeling kan, gelet op haar belemmerende werking op het
intergewestelijke verkeer, niet worden verzoend met de economische unie.104
In het arrest 121/2008 rees de vraag of een Vlaamse heffing op het meeverbranden van
afvalstoffen, strijdig is met het vrij verkeer van goederen binnen België. Deze heffing is zowel van
toepassing op afvalstoffen die verwerkt worden in het Vlaamse Gewest, als op afvalstoffen die
buiten het Vlaamse Gewest verwerkt worden. Een dergelijke belasting is volgens het Hof op zich

101

GwH, nr. 55/96, 15 oktober 1996, B.4.2.7.
GwH, nr. 34/97, 12 juni 1997, B.7.7.
103 GwH, nr. 51/98, 20 mei 1998, B.3.4.
104 GwH, nr. 128/2001, 18 oktober 2001, B.12. Zie F. JUDO, “De terugkeer van de economische en monetaire unie”
(noot onder Grondwettelijk Hof, nr. 128/2001, 18 oktober 2001), Juristenkrant 2001, afl. 39, 6.
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www.prator.be

Pagina 52 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884
geen heffing van gelijke werking, aangezien de afvalstoffen die bestemd zijn om in een ander dan
het Vlaamse Gewest te worden verwerkt, door de bestreden bepaling niet zwaarder getroffen
worden dan de afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest verwerkt worden. 105
In een prejudicieel arrest van 28 oktober 2010 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 21, § 5 van het
decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen (het zgn. Meststoffendecreet) strijdig bevonden met de beginselen van de
Belgische economische unie. Volgens de verwijzende rechter worden meststoffen die in het
Vlaamse Gewest worden ingevoerd, ten gevolge van de bij het voormelde decreet van 25 juni
1992 doorgevoerde wijziging, duidelijk zwaarder belast dan meststoffen die in het Vlaamse
Gewest

worden

geproduceerd.

Het

Grondwettelijk

Hof

besluit

dat

een

dergelijke

“mestinvoerheffing” gelijk is met een douanerecht, hetgeen het vrij verkeer van goederen tussen
de diverse gewesten in het federale België belemmert: “Zonder dat het te dezen nodig is te
onderzoeken of de in het geding zijnde heffing op zich – meer bepaald los van een vergelijking
met de heffing op de in het Vlaamse Gewest geproduceerde meststoffen – al dan niet dient te
worden gekwalificeerd als een intern douanerecht of een heffing met gelijke werking, volstaat het
vast te stellen dat die heffing, doordat zij gekoppeld is aan het overschrijden van de territoriale
grens die krachtens de Grondwet tussen de gewesten is vastgesteld, een werking heeft die gelijk
is met die van een douanerecht doordat zij de meststoffen die worden ingevoerd in het Vlaamse
Gewest, zwaarder treft dan meststoffen die in dat Gewest worden geproduceerd. ”106

Afdeling 2.

§ 1.

Europees recht

Het juridisch kader

RICHTLIJN 94/62 EN DE BELEIDSVRIJHEID VOOR DE LIDSTATEN
IN DE KEUZE VAN HET SYSTEEM

107. De Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 betreffende de verpakking en verpakkingsafval
schetst het algemeen kader waarbinnen de lidstaten van de Europese Unie hun beleid inzake de
preventie en het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval kunnen ontwikkelen. De Commissie
verduidelijkte in de mededeling 2009/C 107/01 “Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het

105

GwH, nr. 121/2008, 1 september 2008, B.5.3. De verzoekende partijen voerden evenwel aan dat die belasting
een heffing van gelijke werking zou zijn doordat ondernemingen die in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd, de
gevolgen van die heffing kunnen compenseren door gebruik te maken van groenestroomcertificaten waarin het
decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voorziet. De
in het Waalse Gewest gevestigde ondernemingen kunnen geen aanspraak maken op die groenestroomcertificaten.
De afvalstoffen die bestemd zijn om in een ander dan het Vlaamse Gewest te worden verwerkt, zouden aldus
zwaarder getroffen worden dan de afvalstoffen die in het Vlaamse Gewest verwerkt worden. Het Hof oordeelde dat
het verwerken van afvalstoffen door meeverbranding in cementovens buiten het toepassingsgebied valt van het
stelsel van groenestroomcertificaten zodat het middel niet gegrond is (GwH, nr. 121/2008, 1 september 2008, B.5.1
en B.6.3).
106 GwH, nr. 123/2010, 28 oktober 2010, B.6.
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vrije verkeer van goederen” de krijtlijnen waarmee rekening gehouden dient te worden bij de
invoering van statiegeldsystemen.107

108. De Richtlijn heeft een dubbele doelstelling.108 Enerzijds beoogt ze om milieueffecten van
verpakkingen en verpakkingsafval te voorkomen of te verminderen zodat een hoog niveau van
milieubescherming wordt bereikt. Anderzijds beoogt ze om de werking van de interne markt te
waarborgen en handelsbelemmeringen, concurrentieverstoringen en -beperkingen binnen de EU
te voorkomen.
109. Artikel 7 van de Verpakkingsrichtlijn schetst het kader van de “Retour-, inzamel- en
terugwinningssystemen”, zo ook van statiegeldsystemen.109 De bepaling luidt:
“Artikel 7
Retour-, inzamel- en terugwinningssystemen
1. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen voor:
a)

de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval van
de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, teneinde ze naar de
meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden;

b)

het hergebruik of de terugwinning, met inbegrip van recycling, van ingezamelde
verpakkingen en/of verpakkingsafval,

om te voldoen aan de doelstellingen van deze richtlijn.
Deze systemen staan open voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren
en voor de deelneming van de bevoegde overheidsinstanties. Zij gelden ook voor ingevoerde
produkten onder niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven
voor toegang tot de systemen, en worden zo opgezet dat handelsbelemmeringen of
concurrentieverstoringen overeenkomstig het Verdrag voorkomen worden.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen maken deel uit van een beleid dat betrekking heeft op alle
verpakkingen en alle verpakkingsafval en waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met
de eisen inzake bescherming van het milieu en van de gezondheid van consumenten, veiligheid
en hygiëne, bescherming van de kwaliteit, de authenticiteit en de technische eigenschappen
van de verpakte goederen en gebruikte materialen, bescherming van de industriële en

Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107/01.
108 Zie preambule en artikel 1 van de Richtlijn 94/62/EG. Zie ook HvJ 14 december 2004, C-463/01, r.o. 37. Zie ook
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen, PB
2009, C 107/01, 1.
109 Wat het hergebruik betreft, zie ook artikel 5 van de Verpakkingsrichtlijn volgens dewelke de lidstaten
overeenkomstig het Verdrag systemen mogen bevorderen voor het hergebruik van verpakkingen die op een
milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. De maatregelen die genomen worden op grond
van deze bepaling moeten ook voldoen aan de verplichtingen van artikel 7 van de Verpakkingsrichtlijn en artikel 38
VWEU (HvJ 14 december 2004, C-309/02, 36).
107
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commerciële eigendomsrechten.”

110. Hieruit volgt dus onder meer dat:
-

het systeem moet openstaan voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken
sectoren;

-

het systeem ook moet gelden voor ingevoerde producten onder niet-discriminerende
voorwaarden zoals bijvoorbeeld regels en tarieven voor de toegang tot het systeem. Wat
dit laatste betreft, moeten de lidstaten regelingen vermijden waarbij ondernemingen zonder
goede grond twee keer op verschillende niveaus deelnemingsgeld voor dezelfde dienst
moeten betalen, wat met name voor kleine ondernemingen een obstakel kan zijn110;

-

handelsbelemmeringen voorkomen moeten worden;

-

het systeem deel moet uitmaken van een beleid dat betrekking heeft op alle verpakkingen
en alle verpakkingsafval.

111. Anders dan hetgeen het geval is voor artikel 8 dat betrekking heeft op het systeem van
merktekens en identificatie (zie infra), is de organisatie van retour-, inzamel- en
terugwinningsystemen niet volledig geharmoniseerd op Europees niveau.111
Dit betekent dat de Lidstaten over een bepaalde beleidsmarge beschikken bij de concrete
organisatie van die systemen.
In een arrest van 12 december 2004 stelde het Hof van Justitie dat artikel 7 het, wat
wegwerpverpakkingen betreft, “aan de lidstaten over[laat] te kiezen tussen een systeem van
statiegeld en individuele terugname en een algemeen inzamelingssysteem voor verpakkingen, dan
wel te opteren voor een combinatie van beide systemen al naargelang de soort producten, op
voorwaarde dat de gekozen systemen tot doel hebben de verpakkingen naar de meest geschikte
beheersalternatieven toe te leiden en deel uitmaken van een beleid dat betrekking heeft op alle
verpakkingen en alle verpakkingsafval.”112
Deze bepaling geeft “de betrokken producenten en verkopers volgens het Hof geenszins het recht
om aan een bepaald systeem voor verpakkingsafvalbeheer te blijven deelnemen”. 113

112. In vergelijkbare zin stelde Advocaat-Generaal BOT in een conclusie van 9 juli 2015 in de
thans nog hangende zaak C-198/14 omtrent het Fins retoursysteem waarin hergebruik of recyclage
van drankverpakking is gewaarborgd:
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 4.
111 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 56 en HvJ 14 december 2004, C-463/01, r.o. 44. Zie ook in die zin
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen, PB
2009, C 107, 1.
112 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 42. Zie ook Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen,
statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen, PB 2009, C 107, 4.
113 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 43.
110
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“68.

Ik ben met de Commissie van mening dat het harmoniserende effect van richtlijn 94/62

op het gebied van de organisatie van retoursystemen voor drankverpakkingen beperkt blijft.(19)
69.

Ik stel in dat opzicht vast dat het Hof heeft geoordeeld dat „[a]nders dan het geval is voor

het merken en de identificatie van verpakking en de eisen betreffende de samenstelling en de
mogelijkheid van hergebruik of terugwinning, hetgeen in de artikelen 8 tot en met 11 van richtlijn
94/62 en in bijlage II daarbij is geregeld, [...] de organisatie van de nationale systemen ter
bevordering van het hergebruik van verpakking derhalve niet volledig [is] geharmoniseerd”.(20)
70.
de

Het is juist dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 94/62, na te hebben vastgesteld dat de lidstaten
nodige

maatregelen

moeten

nemen

om

te

zorgen

voor

retour-,

inzamel-

en

terugwinningssystemen, de organisatie van deze systemen regelt.(21)
71.

Niettemin blijkt uit de bewoordingen van deze bepaling dat de lidstaten over een bepaalde

beleidsmarge beschikken bij de concrete organisatie van die systemen. Er is immers in algemene
bewoordingen bepaald dat dergelijke systemen ook gelden voor ingevoerde producten onder
niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven voor toegang tot
de systemen. Daarenboven verwijst genoemde bepaling vervolgens uitdrukkelijk naar het VWEU
door te preciseren dat de retoursystemen zo moeten worden opgezet dat handelsbelemmeringen
of concurrentieverstoringen „overeenkomstig het Verdrag” voorkomen worden.”
[eigen onderlijning]

113. Verder is het ook dienstig te wijzen op artikel 8 van de Verpakkingsrichtlijn dat betrekking
heeft op merktekens en identificatie:
“Artikel 8
Systeem van merktekens en identificatie
1. De Raad zal uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn volgens de in het
Verdrag vastgestelde voorwaarden een besluit nemen over merktekens op verpakkingen.
2. Teneinde inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te
vergemakkelijken, geeft de betrokken industrie op de verpakking ten behoeve van de
identificatie en classificatie de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van
Beschikking 97/129/EG van de Commissie.
3. De vereiste merktekens worden op de verpakking zelf of op het etiket aangebracht. Zij zijn
duidelijk zichtbaar en goed leesbaar. De merktekens zijn naar behoren duurzaam en blijvend
herkenbaar, ook wanneer de verpakking geopend wordt.”

De systemen van merktekens en identificatie, zoals bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 94/62/EG, zijn
beperkt tot Beschikking 97/129/EG van 28 januari 1997 tot vaststelling van het identificatiesysteem
voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de
www.prator.be

Pagina 56 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884
Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval. Het merken van verpakkingen waarop een
statiegeld- en retoursysteem van toepassing is, valt volgens de Commissie momenteel niet onder
geharmoniseerde communautaire wetgeving.114

114. Tevens kan gewezen worden op artikel 15 dat de lidstaten de mogelijkheid biedt om
economische instrumenten te hanteren ter verwezenlijking van de doelstellingen, hetgeen onder
meer de bevoegdheid omvat om een heffing op te leggen onder meer op basis van het beginsel
“de vervuiler betaalt”.
“Artikel 15
Economische instrumenten
De Raad stelt op basis van de betreffende bepalingen van het Verdrag economische
instrumenten vast om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn te bevorderen.
Bij ontstentenis van dergelijke maatregelen, kunnen de Lid-Staten, overeenkomstig de
beginselen van het communautaire milieubeleid, zoals het beginsel „de vervuiler betaalt”, en
met inachtneming van hun Verdragsverplichtingen, maatregelen ter bereiking van deze
doelstellingen nemen.”

115. In deze context moeten de lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale belastingen in
overeenstemming zijn met artikel 110 VWEU (oud artikel 90 van het EG-Verdrag). Dit artikel moet
waarborgen dat binnenlandse belastingen volstrekt neutraal zijn wat de concurrentie tussen
binnenlandse producten en uit andere lidstaten ingevoerde producten betreft. Het belet de lidstaten
nationale belastingen in te voeren die binnenlandse marktdeelnemers begunstigen ten opzichte
van concurrenten in andere lidstaten die soortgelijke of concurrerende producten vervaardigen. Dit
non-discriminatiebeginsel moet zowel de jure als de facto in acht worden genomen.
In de Mededeling 2009/C 107 verduidelijkt de Commissie een aantal krijtlijnen. Differentiaties
tussen soortgelijke producten zijn in de context van dit artikel volgens de Commissie toegestaan
wanneer zij gericht zijn op doelstellingen van economisch, sociaal of milieubeleid die verenigbaar
zijn met de vereisten van het EG-Verdrag en het afgeleide recht, en wanneer in de
uitvoeringsbepalingen iedere vorm van discriminatie wordt vermeden. Hieruit volgt dat een lidstaat
belastingregelingen mag vaststellen die tussen soortgelijke producten differentiëren, mits dit
gebeurt op basis van objectieve criteria, zoals de gebruikte grondstoffen of de toegepaste
productieprocedés.
Volgens de Commissie kunnen differentiatiecriteria als objectief worden beschouwd wanneer zij
een afspiegeling zijn van het milieueffect van het gebruikte materiaal. Dergelijke milieucriteria
moeten op constante wijze worden toegepast. Wanneer belastingen worden geheven omdat de
verpakking niet herbruikbaar is, moeten differentiaties op grond van inhoud, die op zich niets met

Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6, voetnoot 18.
114
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het milieueffect van de verpakking te maken heeft, met bijzondere voorzichtigheid worden
betracht.115
Bovenstaande overwegingen gelden voor het gehele belastingstelsel, dus ook voor
belastingkortingen. Preferentiële behandelingen moeten zonder onderscheid ook van toepassing
zijn op producten uit andere lidstaten die aan dezelfde eisen voldoen.

DE TOETS AAN HET VRIJ VERKEER

116. De beleidsmarge verleent geen vrijgeleide aan de lidstaten om eender welk
statiegeldsysteem te organiseren. Dit zal steeds in overeenstemming moeten zijn met de in het
Verdrag gewaarborgde beginselen van het vrij verkeer. Elk systeem zal in het bijzonder dienen
getoetst te worden aan artikel 34 VWEU (oud artikel 28 van het EG-Verdrag) volgens hetwelk
kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten
verboden zijn.116
117. Op grond van artikel 34 VWEU zijn in de handel tussen de lidstaten kwantitatieve
invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking verboden. Een maatregel van gelijke
werking is elke maatregel die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk
of potentieel kan belemmeren.117 Het gaat niet louter om discriminatoire maatregelen. Ook
maatregelen die zonder onderscheid van toepassing zijn op ingevoerde producten en op nationale
producten kunnen het vrij verkeer belemmeren.118 Belemmeringen van het vrij verkeer als gevolg
van dispariteiten van regelingen, kunnen slechts worden aanvaard voor zover er dwingende eisen
bestaan die de maatregelen noodzakelijk maken en voor zover deze belemmeringen proportioneel
zijn (zgn. “rule of reason”). Het Hof heeft dienaangaande vastgesteld dat de bescherming van het
milieu een dwingende vereiste is die de toepassing van artikel 28 van het EG-Verdrag kan
inperken.119
118. Wanneer voor niet-hervulbare drankverpakkingen een verplicht statiegeld- en retoursysteem
wordt ingevoerd, werpt dat een handelsbelemmering op omdat het daardoor onmogelijk wordt
hetzelfde product in dezelfde verpakking in meer dan een lidstaat te verkopen. Dat betekent dat
producenten of distributeurs zich menigmaal gedwongen zien de verpakking of etikettering van de
ingevoerde producten te veranderen en extra kosten te maken voor de organisatie van het
retoursysteem, de terugbetaling van statiegeld en de verrekening van de betrokken bedragen
tussen distributeurs. Ook al houden dergelijke systemen niet echt een verbod op de invoer van

Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 8.
116 En met artikel 110 VWEU wanneer het om een belasting gaat.
117 HvJ 11 juli 1974, Dassonville, 8/74. Zie ook arrest RvS, nr. 126.158, 8 december 2003 en advies RvS, afdeling
Wetgeving, nr. 45.996/4 van 4 maart 2009 over een “avant-projet de décret instituant une procédure de
reconnaissances des librairies de qualité”, Parl.St. Fr.Parl., 2008-09, nr. 678/1.
118 Zo bevond het Europees Hof van Justitie in het arrest Rewe-Zentral de Duitse regeling die via het opleggen van
een minimumalcoholgehalte de commercialisering van bepaalde dranken wou tegengaan ter bescherming van de
volksgezondheid, strijdig met het vrij verkeer van goederen, ook al was deze maatregel zonder onderscheid van
toepassing op ingevoerde en nationale producten (HvJ 20 februari 1979, Rewe-Zentral, 120/78).
119 HvJ 20 september 1988, Commissie/Denemarken, 302/86, Jurispr. blz. 4607, punt 9
115
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dranken in niet-herbruikbare verpakkingen in, zij vereisen wel aanzienlijke aanpassingen en
investeringen en belemmeren daardoor de markttoegang voor ingevoerde dranken. 120

119. Volgens het Hof van Justitie kan een statiegeld- en retoursysteem het percentage
geretourneerde lege verpakkingen doen toenemen en tegelijkertijd tot meer gerichtheid bij de
sortering van verpakkingsafval leiden. Bovendien kan een dergelijk systeem helpen afval op straat
of in de natuur te voorkomen, daar de consument wordt aangespoord de lege verpakking te
retourneren. Tot slot leveren nationale bepalingen hierover, voor zover zij producenten en
distributeurs tot het gebruik van herbruikbare verpakkingen aanzetten, een bijdrage tot de
vermindering van de totale hoeveelheid afval die moet worden verwijderd, wat een algemeen doel
van het milieubeleid is.121
In de praktijk betekent dit dat lidstaten verplichte statiegeldsystemen mogen invoeren wanneer de
lidstaat in kwestie een dergelijk systeem om milieuredenen noodzakelijk acht.

120. Bij de keuze voor een verplicht statiegeld- en retoursysteem moet de lidstaat niettemin een
aantal eisen in acht nemen om het juiste evenwicht tussen milieudoelstellingen en
internemarktbehoeften te vinden. Gezien de extra kosten voor ingevoerde producten moet bij
dergelijke systemen de specifieke situatie in aanmerking worden genomen en moet voor een
methode worden gekozen die niet verder gaat dan wat voor het beoogde doel noodzakelijk is.

§ 2.

Europese rechtspraak omtrent statiegeldsystemen

DEENSE VERPLICHTING TOT GEBRUIK VAN HERBRUIKBARE
VERPAKKINGEN DIE VOORAFGAANDELIJK GOEDGEKEURD
ZIJN (302/96)

121. In de Europese context wordt de bescherming van het leefmilieu reeds lang aanvaard als
een dwingende eis die een handelsbelemmering kan rechtvaardigen. In de zogenaamde “Deense
flessenzaak” stond deze problematiek centraal.122 In een reglementering die door
milieuoverwegingen was ingegeven, voerde Denemarken in 1981 een verplichting in voor
producenten van bieren en frisdranken om deze dranken enkel op de markt te brengen in
herbruikbare verpakkingen. Zij moesten een systeem van statiegeld en terugname van de
gebruikte verpakkingen opzetten. Voorts werd bepaald dat enkel types van verpakkingen mochten
worden gebruikt die vooraf goedgekeurd waren door het nationaal bureau voor de
milieubescherming. Vanaf 1984 werd een uitzondering op deze laatste verplichting ingevoerd:
kleine hoeveelheden van deze dranken (3000 hl per producent per jaar, kleine hoeveelheden
“testdranken” door buitenlandse producten) mochten op de markt worden gebracht in niet
goedgekeurde types verpakkingen, metaalverpakkingen uitgezonderd.
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 5.
121 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 5.
122 HvJ 20 september 1988, 302/86. Weergave door L. LAVRYSEN, Leefmilieu en waterbeleid in G. VAN HAEGENDOREN
en B. SEUTIN, De bevoegdheidsverdeling in het federale België, Brugge, die Keure, 1999, 95.
120
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122. In zijn arrest bevestigde het Hof van Justitie in de eerste plaats dat de milieubescherming
een dwingende vereiste is die de toepassing van het vrij verkeer kan beperken. Het Hof herinnerde
vervolgens aan de eisen waaraan dergelijke maatregelen moeten voldoen om verenigbaar te zijn
met het Verdrag. Een nationale maatregel van milieubescherming die het vrij verkeer van goederen
belemmert, moet verantwoord zijn, gelet op het doel dat hij nastreeft: hij dient met andere woorden
in verhouding te staan tot het beoogde doel (evenredigheid). Hetzelfde doel mag niet met minder
handelsbelemmerende maatregelen kunnen worden bereikt. Met andere woorden, de maatregel
moet doeltreffend zijn (het doel moet ermee kunnen worden bereikt), hij moet aangepast zijn (hij
mag niet buitensporig zijn gelet op het doel) en, wanneer er verschillende alternatieven zijn
waarmee het beoogde doel kan worden bereikt, moet het minst handelsbelemmerende alternatief
worden gekozen.
123. Het Hof oordeelde dat het herbruik-, statiegeld- en terugnamesysteem evenredig is met het
nagestreefde doel: “wat in de eerste plaats de verplichting betreft om een statiegeld- en
retoursysteem op te zetten, moet worden vastgesteld dat deze verplichting een onmisbaar element
is in een systeem dat het hergebruik van verpakkingen beoogt te verzekeren en dat zij derhalve
noodzakelijk lijkt ter verwezenlijking van de doelstelling en van de bestreden regeling. In verband
daarmee kunnen de beperkingen die de regeling stelt aan het vrij verkeer van goederen, niet
worden geacht onevenredig te zijn met het beoogde doel”.
124. Vervolgens ging het Hof in op de verplichting van de producenten en de importeurs om
uitsluitend verpakkingen te gebruiken die door het nationaal bureau voor milieubescherming zijn
goedgekeurd. Tijdens de procedure voor het Hof heeft de Deense regering betoogd dat het huidige
statiegeld- en retoursysteem niet goed zou kunnen werken wanneer het aantal goedgekeurde
verpakkingen meer dan dertig bedroeg, omdat de bij het systeem betrokken detailhandelaren niet
bereid zouden zijn te veel soorten flessen te accepteren, wegens de hogere sorteerkosten en de
grotere opslagruimte die dat zou vereisen. Daarom zou het bureau tot dan toe enkel nieuwe
goedkeuringen hebben verleend indien dat gepaard ging met intrekking van een bestaande
goedkeuring.
Het Hof oordeelde dat de verplichting tot goedkeuring van de verpakkingen niet evenredig was met
het nagestreefde doel:
“Niettemin is ook het retoursysteem voor niet-goedgekeurde verpakkingen een geschikt middel
tot milieubescherming, waarbij moet worden opgemerkt dat het, voor zover het de invoer betreft,
slechts geldt voor een — in verhouding tot het totale drankverbruik in Denemarken — kleine
hoeveelheid dranken, doordat het vereiste dat de verpakkingen moeten worden teruggenomen,
de invoer afremt. Onder deze omstandigheden is een beperking van de hoeveelheid produkten
die door de importeurs in de handel kunnen worden gebracht, onevenredig met het nagestreefde
doel.”
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HET DEENS VERBOD OP HET GEBRUIK VAN METALEN
VERPAKKINGEN (ZAAK C-246/99)

125. De dubbele doelstelling van de Verpakkingsrichtlijn heeft tot gevolg dat bij het nemen van
maatregelen die beogen de milieueffecten van verpakkingen en verpakkingsafval te voorkomen,
steeds rekening gehouden dient te worden met de impact die deze maatregelen hebben op de
interstatelijke handel. Deze maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de
harmonisatiebepalingen van de Verpakkingsrichtlijn of dienen noodzakelijk en evenredig te zijn in
het licht van het nagestreefde doel, wat impliceert dat wanneer hetzelfde doel bereikt kan worden
met minder verregaande maatregelen, deze de voorkeur dienen te krijgen.
126. Zo werd een Deense regeling die erin voorzag dat bier en koolzuurhoudende frisdranken
uitsluitend mogen worden verkocht in hergebruikverpakkingen en dat die dranken niet mogen
worden ingevoerd in metalen verpakkingen, door de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie
strijdig bevonden met artikel 5 van Richtlijn 94/62/EG volgens dewelke de Lidstaten
“overeenkomstig het Verdrag systemen [mogen] bevorderen voor het hergebruik van verpakkingen
die op een milieuhygiënische verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt”. Geoordeeld werd
dat artikel 5 de lidstaten enkel toestaat om systemen van hergebruik van verpakkingen te
bevorderen, maar geen absoluut verbod toelaat op wegwerpverpakkingen. Gesteld werd dat de
lidstaten het hergebruik van verpakkingen “mogen bevorderen met middelen die het vrije
goederenverkeer niet belemmeren en die het milieu in dezelfde mate beschermen, zoals statiegelden inzamelsystemen zowel voor hergebruikverpakkingen als voor wegwerpverpakkingen, de
merking van producten, de inzet van economische instrumenten zoals milieuheffingen, en de
vaststelling van doelstellingen voor hergebruik van bepaalde soorten verpakkingen”.123
De Deense regeling werd tevens strijdig bevonden met het verbod op kwantitatieve beperkingen
tussen de lidstaten (artikel 34 VWEU, oud artikel 28 van het EG-Verdrag). Het verbod op invoer
van bier en koolzuurhoudende frisdrank is geen maatregel die noodzakelijk is voor de bescherming
van het milieu en is evenmin een middel dat evenredig is om die doelstelling te bereiken. Hierbij
werd onder meer overwogen dat er minder verregaande maatregelen konden worden genomen
zoals de invoering van een statiegeld- en inzamelsysteem om de recyclagedoelstellingen te
bereiken en dat zelfs in landen waar geen statiegeld op blikjes bestaat, een recyclagepercentage
tot 84 % wordt bereikt.124

127. De zaak heeft uiteindelijk niet tot een arrest geleid omdat Denemarken de regeling aanpaste.

123

Conclusie van Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer van 13 september 2001, in de zaken C-246/99,
overw. 32 en C-233/99.
124 Conclusie van Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer van 13 september 2001, in de zaken C-246/99,
overw. 47- 48 en C-233/99.
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HET DUITS AUTONOOM STATIEGELDSYSTEEM GEKOPPELD
AAN
EEN
VRIJSTELLING
BIJ
HET
BEHALEN
VAN
INZAMELDOELSTELLINGEN (ZAAK C-309/02 EN C-463/01)

128. In twee arresten van 14 december 2004 (C-309/02 en C-463/01) diende het Hof van Justitie
zich uit te spreken over de verenigbaarheid van het in 1998 ingevoerde Duitse statiegeldsysteem
omtrent de verpakkingen met de Verpakkingsrichtlijn en artikel 28 van het EG-Verdrag.
129. Volgens het ingevoerde systeem dienden verkopers die vloeibare levensmiddelen in de
handel brachten in drankverpakkingen die niet opnieuw konden worden gebruikt, van de koper per
verpakking statiegeld van minstens 0,25 EUR inclusief BTW te heffen. Bij een verpakkingsheffing
van meer dan 1,5 liter bedroeg het statiegeld minstens 0,50 EUR inclusief BTW. Het statiegeld
diende door iedere wederverkoper te worden geheven in alle stadia van de handel, tot de verkoop
aan de eindverbruiker en werd bij terugname ervan terugbetaald.
Het systeem voorzag evenwel dat dit statiegeld niet geheven diende te worden voor verpakkingen
waarvoor de producent of verkoper van de terugnameplicht was vrijgesteld omdat hij deelnam aan
een algemeen inzamelingssysteem. Voor bepaalde dranken kon evenwel geen beroep worden
gedaan op dergelijk inzamelsysteem, wanneer het aandeel van in herbruikbare verpakkingen
verpakte dranken voor bier, mineraalwater, koolzuurhoudende frisdranken, vruchtensap en wijn
tezamen in een kalenderjaar 72% niet haalde.
Indien het percentage niet werd gehaald, konden de producenten en verkopers niet langer gebruik
maken van het algemeen inzamelsysteem en moesten zij een systeem van statiegeld opzetten
voor hun wegwerpartikelen voor dranken.

130. Het Hof oordeelde dat het voormelde systeem het intracommunautaire handelsverkeer
belemmerde, ook al was het gelijk van toepassing op producenten en verkopers die op het Duitse
grondgebied werkzaam waren, zodat nagegaan moest worden of de milieudoelstellingen een
voldoende rechtvaardiging vormden die evenredig was met het nagestreefde doel.
Het Hof van Justitie zag een belemmering in de vervanging van een algemeen inzamelingssysteem
door een systeem van statiegeld en individuele terugname en het feit dat de Duitse producenten
in 1999 ongeveer 90 % herbruikbare verpakkingen en ongeveer 10 % wegwerpverpakkingen
gebruikten, terwijl deze percentages wat het door buitenlandse producenten in Duitsland verkochte
natuurlijk mineraalwater betrof andersom lagen, met een gebruik van ongeveer 71 %
wegwerpverpakkingen in plastic, wat maakte dat de maatregel de invoer uit het buitenland
belemmerde.125
“63 Er dient echter te worden vastgesteld dat de §§ 8, lid 1, en 9, lid 2, van de VerpackV weliswaar
van toepassing zijn op alle producenten en verkopers die op het nationale grondgebied werkzaam
zijn, maar dat zij de verhandeling van in Duitsland geproduceerde dranken en die van dranken
uit andere lidstaten niet gelijkelijk raken.
125

Hetzelfde gold voor de producenten en verkopers van andere dranken die onder het toepassingsgebied vielen
en die in andere lidstaten gevestigd waren en wegwerpverpakkingen gebruikten (HvJ 14 december 2012, C-463/01,
r.o. 64).
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64 Hoewel de overschakeling op een ander beheerssysteem voor verpakking over het algemeen
kosten meebrengt voor het merken of de etikettering van verpakkingen, brengt een regeling als
die in het hoofdgeding, die producenten en verkopers die wegwerpverpakkingen gebruiken
verplicht, hun deelneming aan een algemeen inzamelingssysteem te vervangen door de
opzetting van een systeem van statiegeld en individuele terugname, voor iedere producent of
verkoper die dergelijke verpakking gebruikt bijkomende kosten mee in verband met de organisatie
van de terugname van verpakkingen, de terugbetaling van statiegeld en de eventuele verrekening
daarvan tussen verkopers.
65

Vaststaat

dat

buiten

Duitsland

gevestigde

producenten

beduidend

meer

wegwerpverpakkingen gebruiken dan Duitse producenten.
66 Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat een in een andere lidstaat gevestigde
drankenproducent bij het gebruik van wegwerpverpakking gewoonlijk meer kosten moet maken
dan een Duitse producent, aangezien de kosten in verband met de organisatie van een systeem
van statiegeld en de kosten van het vervoer hoger zijn indien de producent op een zekere afstand
van de verkooppunten is gevestigd.
67 Daaruit volgt dat, wat wegwerpverpakking betreft, de vervanging van een algemeen
inzamelingssysteem door een systeem van statiegeld en individuele terugname, de verhandeling
op de Duitse markt van uit andere lidstaten ingevoerde dranken belemmert (zie in die zin, voor
herbruikbare drankverpakking, arrest Commissie/Denemarken, reeds aangehaald, punt 13).
68 In dit verband is irrelevant, dat de in geding zijnde bepalingen voorzien in een
statiegeldverplichting en een individuele terugnameplicht voor wegwerpverpakking zonder de
invoer van in deze verpakkingen verpakte dranken te verbieden, en dat de producenten
bovendien de mogelijkheid hebben om herbruikbare verpakkingen te gebruiken. Een maatregel
die de invoer kan belemmeren moet immers als een maatregel van gelijke werking als een
kwantitatieve invoerbeperking worden aangemerkt, ook indien het gaat om een belemmering van
geringe omvang en er andere afzetmogelijkheden voor de producten bestaan (arrest van 5 april
1984, Van de Haar en Kaveka de Meern, 177/82 en 178/82, Jurispr. blz. 1797, punt 14).” 126
[eigen onderlijning]

131. Vervolgens diende het Hof na te gaan of de belemmering gerechtvaardigd kon worden door
redenen van milieubeleid en evenredig was met het nagestreefde doel. Het Hof oordeelde dat deze
belemmering bijdroeg aan de algemene milieubeschermingsdoelstellingen.
“75 Volgens vaste rechtspraak kunnen nationale maatregelen die het intracommunautaire
handelsverkeer kunnen belemmeren, hun rechtvaardiging vinden in dwingende eisen van
milieubescherming, mits de betrokken maatregelen evenredig zijn aan het beoogde doel (arrest
Commissie/Denemarken, reeds aangehaald, punten 6 en 9, en arrest van 14 juli 1998, AherWaggon, C-389/96, Jurispr. blz. I-4473, punt 20).
126

HvJ 14 december 2004, C-309/02. Zie ook HvJ 14 december 2004, C-463/01, r.o. 58-63.
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76 Dienaangaande zij vastgesteld dat de verplichting om een systeem van statiegeld en
terugname van lege verpakking op te zetten, een onmisbaar element is in een systeem dat het
hergebruik van verpakkingen beoogt te verzekeren (arrest Commissie/Denemarken, reeds
aangehaald, punt 13).
77 Wat betreft verpakkingen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, dient te worden opgemerkt
dat, zoals verweerster in het hoofdgeding en de Duitse regering stellen, de opzetting van een
systeem van statiegeld en individuele terugname het percentage geretourneerde lege
verpakkingen doet toenemen en tot selectie van het verpakkingsafval leidt, hetgeen bijdraagt tot
betere terugwinning daarvan. In zoverre de heffing van statiegeld de verbruiker ertoe aanzet de
lege verpakkingen naar de verkooppunten te retourneren, draagt zij bovendien bij tot de
beperking van afval in de natuur.
78 Voorzover bovendien de regeling die in het hoofdgeding aan de orde is, de inwerkingtreding
van een nieuw systeem voor verpakkingsafvalbeheer doet afhangen van het aandeel
herbruikbare verpakkingen op de Duitse markt, creëert zij een situatie waarin elke stijging van de
verkoop van in wegwerpverpakkingen verpakte dranken op deze markt, het waarschijnlijker
maakt dat het systeem wordt veranderd. In zoverre genoemde regeling de betrokken producenten
en verkopers aldus aanmoedigt om herbruikbare verpakkingen te gebruiken, draagt zij bij tot
beperking van te verwijderen afval, hetgeen een van de algemene doelstellingen van het
milieubeschermingsbeleid is.”127

132. In de arresten C-309/02 en C-463/01 heeft het Hof een aantal krijtlijnen geschetst waaraan
een statiegeldsysteem moet voldoen.
Volgens het Hof laat de Richtlijn 94/62 toe een systeem van inzameling van verpakking nabij de
woonplaats van de verbruiker of van de verkooppunten te vervangen door een systeem van
statiegeld en individuele terugname, maar dienen bij de vervanging een aantal krijtlijnen in acht
genomen te worden.128
Samengevat stelde het Hof in het antwoord op de prejudiciële vraag “dat artikel 7 van richtlijn 94/62
de betrokken producenten en verkopers weliswaar geenszins het recht geeft om aan een bepaald
systeem voor verpakkingsafvalbeheer te blijven deelnemen, maar eraan in de weg staat dat een
algemeen inzamelingssysteem voor dit afval wordt vervangen door een systeem van statiegeld en
individuele terugname, indien niet ook met het nieuwe systeem de doelstellingen van genoemde
richtlijn worden bereikt of indien de overschakeling op dit nieuwe systeem niet verloopt zonder
onderbreking en zonder dat de ondernemingen van de betrokken sectoren het risico lopen dat zij
niet daadwerkelijk aan het nieuwe systeem kunnen deelnemen zodra dit in werking treedt”.129

133. In de eerste plaats moeten ook met het nieuwe systeem de doelstellingen van richtlijn 94/62
worden bereikt.

127

HvJ 14 december 2004, C-309/02. Zie ook HvJ 14 december 2004, C-463/01, r.o. 76-77.
HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 45.
129 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 45.
128
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Meer in het bijzonder moet de betrokken lidstaat, ingeval het nieuwe systeem, zoals in casu, een
systeem van statiegeld en individuele terugname is, erop toezien dat er voldoende
terugnamepunten zijn, opdat de verbruiker die producten in wegwerpverpakkingen met statiegeld
heeft gekocht, dit statiegeld ook kan terugkrijgen als hij niet naar de oorspronkelijke aankoopplaats
terugkeert.130

134. In de tweede plaats moet de overschakeling op het nieuwe systeem zonder onderbreking
verlopen en zonder dat de ondernemingen van de betrokken sectoren het risico lopen dat zij niet
daadwerkelijk aan het nieuwe systeem kunnen deelnemen zodra dit in werking treedt.
Bijgevolg staat het aan de lidstaat die het bestaande systeem voor verpakkingsafvalbeheer
vervangt door een ander systeem, te verzekeren dat de betrokken producenten en verkopers over
een redelijke termijn beschikken om op het nieuwe systeem over te schakelen, zodat zij hun
productiemethoden en hun verkoopsketens kunnen aanpassen aan de eisen van het nieuwe
systeem.131
Deze fase is voor marktdeelnemers namelijk van cruciaal belang aangezien onzekerheid over de
wettelijke en feitelijke positie tot een gebrek aan stabiliteit op de markt kan leiden. Dat vergt
ontwikkeling en implementatie van de verschillende kenmerken van het systeem, aanpassing van
productielijnen en distributieketens, en voorlichting van de consument.132

135. In het arrest C-463/01 oordeelde het Hof dienaangaande dat de Duitse regeling die voorzag
in een overgangsregeling van 6 maanden te kort was en bijgevolg het vrij verkeer schond:
“78

Om

te

bepalen

of

een

dergelijke

regeling

in

overeenstemming

is

met

het

evenredigheidsbeginsel, moet echter niet alleen worden nagegaan of de aangewende middelen
geschikt zijn ter verwezenlijking van de nagestreefde doelstellingen, maar ook of zij niet verder
gaan dan ter bereiking van deze doelstellingen noodzakelijk is (zie arrest van 14 juli 1998, Safety
Hi-Tech, C-284/95, Jurispr. blz. I-4301, punt 57).
79 In dit verband zij opgemerkt dat een nationale regeling, om aan laatstgenoemd criterium te
voldoen, de betrokken producenten en verkopers een voldoende lange overgangstermijn moet
geven om zich vóór de inwerkingtreding van het systeem van statiegeld en individuele terugname
aan de eisen van het nieuwe systeem aan te passen.
80 De in § 9, lid 2, van de VerpackV vastgelegde termijn van zes maanden tussen de
aankondiging dat een systeem van statiegeld en individuele terugname moet worden opgezet en
de inwerkingtreding van dit systeem, is ontoereikend om de producenten van natuurlijk
130

HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 46-47. Omtrent het Duitse stelsel dat voorlag, stelde het Hof:
“Dienaangaande zij opgemerkt dat § 6, lid 1, eerste volzin, van de VerpackV bepaalt dat de verkoper de
verkoopverpakkingen op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van feitelijke levering („am Ort der
tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe”) kosteloos moet terugnemen. Deze verplichting wordt
weliswaar verder in lid 1 nader gepreciseerd – zij wordt onder meer afgezwakt al naargelang de kenmerken van de
betrokken verpakking en de verkoopoppervlakte van de betrokken verkoper –, maar de omvang van de
terugnameplicht blijft niettemin dubbelzinnig.”
131 HvJ 14 december 2004, C-309/02, r.o. 48-49.
132 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 5.
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mineraalwater in de gelegenheid te stellen hun productie en hun beheer van afval van
wegwerpverpakking aan het nieuwe systeem aan te passen, aangezien dit onmiddellijk moet
worden ingevoerd.
81 Hierbij kan de aan die termijn van zes maanden voorafgaande periode niet in aanmerking
worden genomen. Ook na een eerste vaststelling dat het aandeel herbruikbare verpakkingen
ontoereikend is, blijft het immers onzeker of een systeem van statiegeld en individuele terugname
in werking zal treden en, in voorkomend geval, op welk moment, aangezien dat niet alleen afhangt
van nieuwe ramingen van het totale aandeel herbruikbare verpakkingen op de Duitse markt en
van het aandeel natuurlijk mineraalwater dat in deze verpakkingen op genoemde markt in de
handel wordt gebracht, maar ook van een beslissing van de Duitse regering om het resultaat van
deze ramingen bekend te maken.
82 De VerpackV creëert derhalve een situatie waarin het gedurende een onbepaalde periode
onvoldoende zeker is dat het systeem voor verpakkingsafvalbeheer zal worden veranderd, om
van de ondernemingen van de betrokken sector te verlangen dat zij een systeem van statiegeld
en individuele terugname opzetten dat kort na de aankondiging van de datum van
inwerkingtreding van het nieuwe systeem beschikbaar is.
83 In die omstandigheden moet het beroep van de Commissie als gegrond worden
beschouwd.”133

136. Als algemene regel geldt dat de nationale overheden moeten beoordelen hoeveel
overgangstijd in elk specifiek geval noodzakelijk is. In de Mededeling 2009/C 107 acht de
Commissie een overgangsperiode van ten minste een jaar noodzakelijk om een statiegeldsysteem
in te voeren.134

HET FINS SYSTEEM MET EEN RETOURSYSTEEM ALS
VRIJSTELLING OP EEN ACCIJNS EN DE VERPLICHTING EEN
NATIONALE EAN CODE AAN TE BRENGEN (HANGENDE ZAAK C198/14)

137. In de thans voor het Hof van Justitie nog hangende zaak C-198/14 ligt de vraag voor of het
Fins systeem van statiegeld voor drankverpakkingen in overeenstemming is met het Europees
recht.
138. De Finse wetgeving voorziet in een accijns op bepaalde drankverpakkingen per liter verpakt
product. Drankverpakkingen worden vrijgesteld van de accijns indien ze deel uitmaken van een in
de wetgeving omschreven retoursysteem.

133

HvJ 14 december 2012, C-463/01
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 5. Een kortere overgangsperiode kan voldoende zijn voor de wijziging van een al ingevoerd
statiegeld- en retoursysteem.
134
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Eén van de voorwaarden voor deelname aan het retoursysteem is een verplichting om op de
verpakkingen Finse European Article Numbering (EAN) code aan te brengen. Dit maakt het
ontwikkelen van een specifieke verpakking voor de Finse markt noodzakelijk.

139. Voor het Hof van Justitie rijst in de thans hangende zaak C-198/14 de vraag of de accijns op
bepaalde drankverpakkingen die niet onder een individueel statiegeld- en retoursysteem vallen in
overeenstemming is met de artikelen 34 VWEU (verbod van invoerbeperkingen en maatregelen
met gelijke werking) en 110 VWEU (discriminatieverbod inzake fiscaliteit), alsook met de
Verpakkingsrichtlijn en de artikelen 7 en 15 ervan in het bijzonder. Artikel 7 heeft betrekking op
“retour-, inzamel- en terugwinningsystemen”. Artikel 15 biedt de lidstaten de mogelijkheid om
economische instrumenten te hanteren om de doelstelling van de richtlijn te bereiken (zie supra).
140. In zijn conclusie van 9 juli 2015 stelt Advocaat-Generaal BOT dat de Finse accijns niet direct
discriminerend is aangezien hij geen onderscheid maakt tussen drankverpakkingen naargelang
hun herkomst.
Hij volgt ter zake ook de argumentatie van de Finse regering dat de drankverpakkingen die niet
onder het retoursysteem vallen aanzienlijke kosten meebrengen, die overeenkomstig het beginsel
de “vervuiler betaalt” moeten worden gedragen door ondernemers die ervoor opteren niet bij het
retoursysteem aan te sluiten. De Advocaat-Generaal besluit dat de accijns als een instrument ter
bevordering van recyclage, hergebruik of bijvulling aansluit op de doelstelling van de
Verpakkingsrichtlijn:
“80.

Uit het dossier blijkt immers dat de in het hoofdgeding litigieuze accijns voor nationale en

ingevoerde producten verschuldigd is, overeenkomstig dezelfde voorwaarden en dezelfde regels.
Ik herinner eraan dat in het onderhavige geval elke drankverpakking, ingevoerd of nationaal, aan
dezelfde accijns is onderworpen en dat de vrijstelling wordt verleend voor ingevoerde of nationale
verpakkingen wanneer zij onder een retoursysteem vallen. Zoals de Finse regering in haar
schriftelijke opmerkingen benadrukt, zijn aldus zowel de voorwaarden voor de betaling van de in
het hoofdgeding betrokken accijns, als die voor de vrijstelling van deze accijns gelijk voor
buitenlandse en binnenlandse ondernemers.
81.

Ik voeg daaraan toe dat de Finse regering ter terechtzitting heeft gepreciseerd dat de

inzameling, het vervoer en de recycling van de drankverpakkingen die niet onder een
retoursysteem vallen aanzienlijke kosten met zich brengen, die overeenkomstig het beginsel „de
vervuiler betaalt” moeten worden gedragen door de ondernemers die ervoor kiezen zich niet bij
een retoursysteem aan te sluiten. In deze context is de accijns ingevoerd ter bevordering van de
aansluiting bij een retoursysteem en door de Finse regering vastgesteld op een niveau waarbij
belangrijke opbrengsten kunnen worden verkregen ten behoeve van bescherming van het
milieu.(28)
82.

Met de Commissie ben ik van mening dat de accijns als instrument ter bevordering van

recycling, hergebruik of bijvulling, aansluit bij de hierboven vermelde doelstellingen van artikel 1
van richtlijn 94/62 om het effect van verpakkingsafval op het milieu te beperken.”
[eigen onderlijning]
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141. Vervolgens gaat de Advocaat-Generaal na of de regeling geen indirecte discriminatie omvat.
Een invoerder van dranken argumenteert ter zake dat er meerdere obstakels zijn bij de aansluiting
van buitenlandse ondernemers bij het retoursysteem. Tot deze obstakels behoort met name het
feit dat van de bestaande systemen er slechts één de aansluiting van buitenlandse ondernemers
accepteert, en daarnaast is er de verplichting om op de verpakkingen de Finse European Article
Numbering (EAN) code aan te brengen, hetgeen aanzienlijke kosten voor de importeurs met zich
meebrengt.135 Het luidt dat het voor een kleine of middelgrote importeur daarom economisch niet
haalbaar is om zich bij een dergelijk systeem aan te sluiten. Tevens argumenteert de invoerder dat
het voor een buitenlandse onderneming in de praktijk onmogelijk is een eigen systeem op te
richten, gelet op de vereisten aangaande de minimumhoeveelheden, het goed functioneren van
het systeem en het bewijs van dat goed functioneren.
Volgens hem heeft het feit dat de aansluiting bij een retoursysteem of de oprichting van een
dergelijk systeem voor een importeur onmogelijk is, terwijl deze aansluiting een voorwaarde is voor
de vrijstelling van de accijns, een discriminerend effect.
De Advocaat-Generaal is van oordeel dat er geen sprake is van een indirecte discriminatie:
“89.

Ik merk dienaangaande op dat uit het dossier blijkt dat in het onderhavige geval de

voorwaarden voor aansluiting bij het retoursysteem op elke ondernemer, buiten- of binnenlands,
op dezelfde wijze van toepassing zijn.(32) Een kleine of middelgrote ondernemer zal derhalve,
net als een importeur zoals Visnapuu, moeten voldoen aan de voorwaarden voor aansluiting bij
het retoursysteem en zal bijgevolg met name met dezelfde kosten van aansluiting worden
geconfronteerd wanneer hij besluit zich aan te sluiten.(33)136
90.

Zoals de Finse regering terecht opmerkt, volgt hieruit dat de buitenlandse en de

binnenlandse ondernemer op nationaal niveau dezelfde mogelijkheden hebben om zich aan te
sluiten bij het retoursysteem, teneinde betaling van de accijns op drankverpakkingen te
voorkomen.
91.

Wat betreft de mogelijkheid om een eigen retoursysteem op te richten, zie ik evenmin op

welke wijze een buitenlandse ondernemer als Visnapuu benadeeld wordt ten opzichte van een
binnenlandse ondernemer, aangezien de laatste aan dezelfde vereisten moet voldoen.
92.

Uit het bovenstaande blijkt volgens mij dat er a priori geen sprake is van indirecte

discriminatie met betrekking tot de voorwaarden voor aansluiting bij het retoursysteem of die
betreffende de oprichting van een dergelijk systeem.
93.

Dezelfde conclusie ligt voor de hand aangaande de verenigbaarheid met artikel 7 van

135

Volgens de importeur bedragen de aansluitingskosten bij het Finse retoursysteem minimaal 3 600 EUR voor
flessen van recycleerbaar glas en 6 200 EUR voor bierblikjes. Daarbij komen nog de heffing die moet worden
betaald voor de gebruikte code voor elk binnen het systeem geretourneerd product, de statiegeldkosten en de
recyclageheffing op basis van de verkochte hoeveelheden.
136 De A-G herinnert eraan dat de aansluiting bij een retoursysteem van drankverpakkingen niet verplicht is. Een
ondernemer kan er immers de voorkeur aan geven de accijns te betalen in plaats van de kosten van de aansluiting.
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richtlijn 94/62 van de wet op de accijns op bepaalde drankverpakkingen, waar het het
retoursysteem van drankverpakkingen betreft.(34)
94.

Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat een nationale regeling zoals de wet op

de accijns op bepaalde drankverpakkingen, die bepaalde drankverpakkingen vrijstelt van de
betaling van deze accijns onder de voorwaarde dat zij onder een retoursysteem vallen, moet
worden getoetst aan artikel 110 VWEU. Dat artikel en de artikelen 1, lid 1, 7 en 15 van richtlijn
94/62 moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet aan deze regeling in de weg staan.”

142. Het Hof van Justitie heeft op datum van deze studie nog geen uitspraak gedaan in deze zaak
C-198/14.

§ 3.

Het voorkeursscenario en het Europees recht

143. Dit hoofdstuk houdt het ontwerp van voorkeursscenario tot invoering van het
statiegeldsysteem tegen het licht van de Europese krijtlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met
de voormelde rechtspraak alsook met de Mededeling 2009/C 107/01 van de Europese Commissie
“Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen” die gebaseerd is op
de voormelde rechtspraak.

HET PROBLEEM MET QUOTA VOOR DRANKVERPAKKINGEN

144. De Commissie is van oordeel dat wanneer de lidstaten streefcijfers (quota) vaststellen voor
het aantal herbruikbare verpakkingen voor bepaalde soorten dranken, deze inpasbaar moeten zijn
in doelstellingen van algemeen belang.
De Commissie meent bovendien dat nationale bepalingen die een direct verband leggen tussen
het percentage herbruikbare verpakkingen dat voor bepaalde dranken wordt gebruikt en de
noodzaak een statiegeld- en retoursysteem in te voeren voor wegwerpartikelen, vanuit het oogpunt
van de interne markt met de nodige voorzichtigheid moet worden benaderd.137

145. Het voorkeursscenario voorziet niet in streefcijfers of quota voor het aantal herbruikbare
verpakkingen en voorziet evenmin in een koppeling tussen het percentage herbruikbare
verpakkingen en de noodzaak om een statiegeld- en retoursysteem in te voeren. We gaan er dan
ook niet dieper op in.

VERBOD OP DRANKVERPAKKINGEN

146. Lidstaten mogen het in de handel brengen van bepaalde soorten drankverpakkingen die aan
de communautaire wetgeving voldoen, niet verbieden (artikel 18 van de Richtlijn 94/62/EG).138
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 2.
138 Cf. hoger aangehaalde rechtspraak omtrent het Deens statiegeldsysteem (C-233/99 en C-246/99).
137
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Nationale bepalingen ter beperking van de hoeveelheid producten die in een bepaalde soort
drankverpakking worden ingevoerd, zijn eveneens in strijd met het vrij verkeer van goederen.139

147. Het voorkeursscenario voorziet niet in een verbod van bepaalde soorten drankverpakkingen
en evenmin in beperkingen van de hoeveelheid producten die in een bepaalde soort
drankverpakking worden ingevoerd. We gaan er dan ook niet dieper op in.

VERGUNNINGEN VOOR DRANKVERPAKKINGEN

148. Nationale regelingen waarbij voor producten een vergunning moet worden verkregen voordat
zij in de handel mogen worden gebracht, beperken de toegang tot de markt van het land van invoer.
Deze regelingen, die kwantitatieve invoerbeperkingen zijn, moeten derhalve worden beschouwd
als maatregelen van gelijke werking in de zin van artikel 28 van het EG-Verdrag.140
149. Het voorkeursscenario voorziet niet in dergelijke vergunningen voor het op de markt brengen
van drankverpakkingen. We gaan er dan ook niet dieper op in.

MOGELIJKHEID TOT COMBINATIE VAN EEN ALGEMEEN
INZAMELSYSTEEM EN EEN STATIEGELDSYSTEEM

150. Het huidige Unierecht laat het aan de lidstaten over om afhankelijk van het soort product
tussen een statiegeld- en retoursysteem enerzijds en een algemeen inzamelingssysteem voor
verpakkingen anderzijds, of voor een combinatie van beide systemen, te kiezen (zie supra). Daarbij
moet het gekozen systeem wel tot doel hebben de verpakkingen naar de meest geschikte
beheersalternatieven toe te leiden, en moet het deel uitmaken van een beleid dat betrekking heeft
op alle verpakkingen en alle verpakkingsafval.
151. Aldus bestaat de mogelijkheid om het statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen
in te voeren als aanvulling op het huidige inzamelsysteem via Fost Plus, zodat voor de
drankverpakkingen die aan het toepassingsgebied van het statiegeldsysteem onderworpen zijn
een dubbel systeem geldt.
152. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de Commissie van oordeel is
dat lidstaten regelingen moeten vermijden waarbij ondernemingen zonder goede grond twee keer
op verschillende niveaus deelnemingsgeld voor dezelfde dienst moeten betalen, wat met name
voor kleine ondernemingen een obstakel kan zijn.141 Het achterliggende idee is dat wanneer
kleinere importeurs moeten aansluiten bij twee systemen, dit als een belemmering op de vrije
handel kan worden beschouwd.

139

Cf. hoger aangehaalde rechtspraak omtrent het Duitse statiegeldsysteem (C-309/02).
Zie bv. zaak C-432/03, punt 41.
141 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 4.
140
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Het voorkeursscenario gaat er hierbij van uit dat er niet zonder meer mag worden verondersteld
dat de rol van Centrale Beheerder in het statiegeldsysteem door Fost Plus zal worden
opgenomen.142
Gelet op de vermelde bekommernis van de Commissie is het aangewezen dat Fost Plus ook de
rol van Centrale Beheerder in het statiegeldsysteem zou opnemen.

MERKTEKENS EN IDENTIFICATIE

153. Om het voor de consument duidelijker te maken op welke dranken of drankverpakkingen een
statiegeld- en retoursysteem van toepassing is, dient de verpakking identificeerbaar te zijn,
bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk logo. Dit voordeel voor de consument kan echter extra
kosten voor de fabrikant of distributeur meebrengen omdat de etikettering aan de specifieke eisen
van de nationale markt moet worden aangepast.
154. Het merken van verpakkingen waarop een statiegeld- en retoursysteem van toepassing is
valt niet onder de geharmoniseerde communautaire wetgeving bedoeld in artikel 8 van de
Verpakkingsrichtlijn.143
Dit betekent dat de algemene beginselen van het vrij verkeer van goederen van toepassing zijn.
Verplichtingen om de verpakking te wijzigen, kunnen tot handelsbelemmeringen in de zin van
artikel 34 VWEU leiden.144

155. Bij de invoering van het statiegeldsysteem zal aldus in concreto gemotiveerd moeten worden
waarom het statiegeldsysteem en de identificatie-eisen die aan producten opgelegd worden een
gerechtvaardigde belemmering vormen van het vrij verkeer en waarom dezelfde doelstelling niet
bereikt kan worden met minder verregaande maatregelen.
Hierbij dient vooreerst de afweging gemaakt te worden of er geen andere beleidsopties voorhanden
zijn om hetzelfde doel te bereiken dan de invoering van een statiegeldsysteem die een minder
verregaande impact hebben op het vrij verkeer.

156. De voorliggende studies met betrekking tot de invoering van het statiegeldsysteem reiken
diverse elementen aan die aangevoerd kunnen worden ter onderbouwing hiervan.
Met de invoering van het statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen beoogt het Vlaamse
Gewest de recyclagegraad van de eenmalige drankverpakkingen te verhogen ten opzichte van de
bestaande situatie en zo de kringlopen verder te sluiten. Het beoogt de problematiek van het
zwerfvuil aan te pakken (minder zwerfvuil, minder hinder, verlaging van de kosten voor opruiming
en de ecologische impact van het zwerfvuil terug te dringen) en de drankverpakkingen die
momenteel nog bij het restafval terechtkomen en niet gerecycleerd worden (vnl. PET) te sturen
142

Pg. 13 blauwdruk voorkeursscenario.
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6.
144 HvJ C-315/92, r.o. 19.
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richting selectieve inzameling.145
Eens dat aangetoond is dat een statiegeldsysteem het meest aangewezen instrument is om het
vooropgestelde doel te bereiken, kan vervolgens de argumentatie opgebouwd worden dat het
noodzakelijk is om verpakkingen die onder het statiegeldsysteem vallen identificeerbaar te maken.
Immers dient duidelijk te zijn op welke verpakkingen statiegeld betaald dient te worden en voor
welke verpakkingen statiegeld terug betaald dient te worden. De identificatie-eisen zijn onder meer
noodzakelijk voor:
- de afbakening van het toepassingsgebied waarbij duidelijk is welke verpakkingen onder het
stelsel vallen en welke niet;
- de controle op de naleving van het systeem en het vermijden van aangiftefraude of
freeriders146;
- de transparantie naar de consument toe;
- het vermijden dat voor verpakkingen die in andere gewesten of in het buitenland op de
markt gebracht werden en waarvoor geen statiegeld aangerekend werd, onterecht
statiegeld terugbetaald wordt.

157. Bij het opleggen van identificatieverplichtingen dient gekozen te worden voor de optie die de
minst verregaande impact heeft op het vrij verkeer van goederen. In die zin is de verplichte opname
van een logo op de verpakking bijvoorbeeld een minder verregaande beperking dan wanneer de
producent verplicht zou worden om voor de invoering van het statiegeldsysteem specifieke
drankverpakkingen te ontwerpen met een zekere herkenbaarheid.
De Commissie stelt dat verplichte statiegeld- en retoursystemen de markttoegang voor ingevoerde
producten bemoeilijken omdat de verpakking ervan gewoonlijk moet worden aangepast. Zij kunnen
ook de uitvoer belemmeren, omdat producten die specifiek zijn ontworpen voor het statiegeld- en
retoursysteem van de lidstaat waar zij voor het eerst op de markt worden aangeboden, vaak
moeilijk in andere lidstaten in de handel te brengen zijn. Sommige van deze
handelsbelemmeringen vloeien volgens de Commissie onvermijdelijk voort uit die systemen, die
op de specifieke situatie in een bepaalde lidstaat en niet op die in de hele EU zijn afgestemd. Toch
moeten de lidstaten vermijden voorschriften vast te stellen die de uitvoer, wederinvoer of parallelle
invoer van dranken nagenoeg onmogelijk maken doordat aan verpakkingen bijzondere eisen
worden gesteld.147

158. De Commissie schuift volgende “best practices” naar voor:
“Om de tegenstrijdige belangen, d.w.z. informatie voor de consument enerzijds en gemakkelijke
markttoegang anderzijds, zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, moeten
etiketteringsvoorschriften tot een minimum worden beperkt. Bij een verplicht statiegeldmerkteken
zou het nuttig zijn de details van het ontwerp en de drukspecificaties voor producenten
toegankelijk te maken, waardoor deze het merkteken gemakkelijker kunnen aanbrengen.
Daarnaast kunnen aan kleine importeurs stickers worden verstrekt, die zij naast het
145

Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 9
Blauwdruk voorkeursscenario, pg. 36
147 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 7.
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oorspronkelijke etiket kunnen plakken, zodat zij niet de hele etikettering hoeven aan te passen.
Tot slot wordt aanbevolen voor drankverpakkingen niet één bepaald logo verplicht te stellen, maar
ook andere logo's toe te laten die in andere lidstaten worden gebruikt. Hierdoor kunnen
producenten dezelfde etikettering voor verscheidene lidstaten gebruiken. Onder specifieke
omstandigheden kan de parallelle etikettering van verpakkingen met diverse statiegeldlogo's
natuurlijk om redenen van fraudebestrijding worden beperkt. Soortgelijke overwegingen gelden
ook voor de EAN-codes (European Article Number) die op producten zijn aangebracht. Er moet
worden vermeden dat landspecifieke EAN-codes moeten worden gebruikt, aangezien in dat geval
een landspecifieke verpakking noodzakelijk kan zijn, wat weer tot een belemmering van de
grensoverschrijdende handel kan leiden.”148

Samengevat worden aldus volgende aanbevelingen gedaan omtrent het merkteken:
-

ontwerp en drukspecificaties toegankelijk maken voor producenten en importeurs;
verstrekken van stickers aan (kleine) importeurs, zodat ze niet de hele etikettering moeten
aanpassen;
logo’s toelaten die in statiegeldsystemen van andere lidstaten gebruikt worden;
het gebruik van landspecifieke EAN-codes dient te worden vermeden.

Wat dit laatste betreft, is momenteel de zaak C-198/14 hangende voor het Hof van Justitie (Finse
zaak, zie supra).

159. In dat verband kan gewezen worden op het arrest 126.158 van 8 december 2003 van de
Raad van State. De Raad vernietigde de etiketteringsverplichting om het registratienummer en het
bedrag te vermelden op elke individuele drankverpakking die onderworpen is aan de milieutaksen
omwille van een schending van de Europese beginselen van vrij verkeer. De federale overheid
argumenteerde dat deze maatregel noodzakelijk was om de controle op de naleving van de
verplichtingen door de fiscale administratie mogelijk te maken. De Raad van State oordeelde
evenwel dat deze maatregel niet evenredig is met het nagestreefde doel en dat het doel eveneens
bereikt kan worden met minder verregaande verplichtingen zoals een controle van de rekeningen
of de inventaris:
“Considérant qu'à ce point de vue, la mesure critiquée semble à la fois destinée à poursuivre des
objectifs de contrôle fiscal et -au même titre que la finalité écologique des écotaxes- de protection
de l’environnement; que toutefois, si l'obligation d'étiquetage peut faciliter le contrôle opéré par
l’administration fiscale et, partant, apparaître comme une mesure adéquate pour atteindre les
buts qu’elle vise, cette mesure ne résiste cependant pas à un examen plus fin de sa nécessité et
de sa proportionnalité; qu'en effet, la partie adverse ne démontre aucunement que des contrôles
comptables ou des contrôles par invent aires ne suffiraient pas à assurer le contrôle des
obligations fiscales en matière d’écotaxes, comme c’est le cas en matière de droits d’accises et
de T.V.A.;”

Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6.
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De Raad van State wees er bij de beoordeling van de evenredigheid van de etikettering op dat de
private sector Fost Plus oprichtte om te voldoen aan de door het samenwerkingsakkoord van 30
mei 1994 vooropgestelde recyclagepercentages, hetgeen de uitzondering op de milieutaks
rechtvaardigde:
“qu'en outre, depuis l’entrée en vigueur de l’accord de coopération en matière de déchets
d’emballages conclu entre les Régions le 30 mai 1996 en exécution de la directive européenne
94/62 du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballage, il est devenu
interdit de mettre sur le marché belge des récipients pour boissons sans prouver le respect de
certains taux de recyclage et de valorisation qui justifient aussi l’exonération de l’écotaxe; que le
secteur privé a d'ailleurs créé la société «Fost Plus» pour assurer le respect des obligations
imposées par l’accord de coopération et que l’administration des douanes et accises accorde
l’exonération des écotaxes sur simple présentation du contrat d’affiliation à Fost Plus; qu' à cet
égard, les parties semblent s’accorder pour dire qu’aucune écotaxe n’est payée pour les
récipients pour boissons; qu'on en trouve une confirmation dans l'avis publié par le Ministre des
Finances au Moniteur belge du 30 décembre 2000 et qui annonce que “ les récipients pour les
boissons ne seront pas soumis aux écotaxes prévues à l’article 371 de la loi (ordinaire du 16
juillet 1993) tant qu’un nouveau texte législatif ne sera pas entré en vigueur», le même avis
soulignant qu’il est difficile d’appliquer le système des écotaxes « sans pénaliser inutilement les
producteurs et distributeurs de boissons»; que par ailleurs, la mesure d'étiquetage imposée par
l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 n'apparaît pas davantage nécessaire au regard de
l'objectif poursuivi par le système des écotaxes frappant les emballages pour boissons, en
l'occurrence la protection de l'environnement;”

“LANDELIJK” SYSTEEM EN VOLDOENDE TERUGNAMEPUNTEN

160. In de Mededeling 2009/C 107 stelt de Commissie dat een landelijk systeem moet worden
ingevoerd voor het gehele gebied waar het verplichte statiegeldsysteem van toepassing is:
“Er moet een landelijk systeem worden ingevoerd voor het hele gebied waar het verplichte
statiegeldsysteem van toepassing is. Dit betekent echter niet dat er maar een exploitant kan zijn.
Er kunnen best diverse exploitanten zijn zolang de systemen maar met elkaar verenigbaar en
niet exclusief zijn. Een landelijk systeem moet ervoor zorgen dat er voldoende retourpunten zijn,
zodat consumenten hun statiegeld onafhankelijk van de plaats van aankoop kunnen terugkrijgen.
Daardoor wordt het systeem beter door de consument geaccepteerd, wordt de retournering van
lege verpakkingen vergemakkelijkt en wordt zonder twijfel meer materiaal ingezameld. Uit de
ervaring blijkt dat detailhandelaren zonder landelijk systeem op grote schaal hun eigen
oplossingen (zgn. „island solutions”) zoeken, waardoor een lappendeken van onderling
incompatibele retoursystemen ontstaat. Bovendien stellen eigen oplossingen detailhandelaren
vaak in staat hun leveranciers te verplichten de verpakking aan hun eisen aan te passen,
waardoor deze op extra kosten worden gejaagd. Hierdoor worden de schadelijke gevolgen voor
de interne markt waarschijnlijk nog versterkt. Een landelijk systeem is derhalve van het
allergrootste belang.”
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161. De Commissie gaat niet in op de vraag of het statiegeldsysteem in een federale staat ook
door de deelgebieden kan worden ingevoerd.
162. O.i. verzet de verplichting tot het invoeren van een landelijk systeem er zich niet tegen dat
het Vlaamse Gewest als enige gewest in België het statiegeldsysteem zou invoeren. Met de
voormelde passage beoogt de Commissie enkel te waarborgen dat er voldoende terugnamepunten
zijn, opdat de verbruiker die producten in wegwerpverpakkingen met statiegeld heeft gekocht, dit
statiegeld ook kan terugkrijgen als hij niet naar de oorspronkelijke aankoopplaats terugkeert.149 De
Commissie beoogt te vermijden dat detailhandelaren elk hun eigen systeem zouden opzetten.
Deze doelstelling wordt eveneens bereikt wanneer het statiegeldsysteem in het Vlaamse Gewest
ingevoerd wordt.
163. Het Europees recht stelt zich in beginsel overigens neutraal op ten aanzien van de interne
constitutionele staatsorganisatie van een lidstaat.150 Elke lidstaat is in beginsel vrij zijn interne
staatsstructuur vorm te geven. Artikel 4 (2) van het VEU bepaalt in die zin dat de Unie gehouden
is de nationale entiteit van de lidstaten die besloten ligt in hun politieke en constitutionele
basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur, te eerbiedigen. Het Hof van
Justitie stelt in dezelfde zin dat het elke lidstaat vrij staat “de interne wetgevende bevoegdheden
naar eigen goeddunken te verdelen”.151 De federale overheid en de gemeenschappen en gewesten
zijn dan ook gehouden om elk binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden navolging te geven
aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Europees recht.
In de mate dat het statiegeldsysteem inpasbaar is binnen de bevoegdheid van de gewesten, komt
het o.i. dan ook aan elk gewest toe om het in te voeren.

164. Om uitsluitsel te krijgen over de precieze betekenis van de verwijzing naar het “landelijk”
systeem, kan overwogen worden om contact op te nemen met de Europese Commissie.

GELIJKE BEHANDELING PRODUCENTEN EN IMPORTEURS

165. Verplichte statiegeld- en retoursystemen moeten openstaan voor alle marktdeelnemers in de
betrokken sector. Zij moeten ook onder niet-discriminerende voorwaarden voor ingevoerde
producten gelden. Het gaat hierbij niet alleen om de precieze operationele regelingen van het
systeem, maar ook om de vergoedingen en tarieven die door de exploitant worden opgelegd.152
Deze
waarborgen
moeten
ongerechtvaardigde
handelsbelemmeringen
of
concurrentieverstoringen voorkomen.
149

De Commissie verwijst in dat verband ook naar overweging 46 van het arrest C-309/02 waar het Hof van Justitie
stelde: “Meer in het bijzonder moet de betrokken lidstaat, ingeval het nieuwe systeem, zoals in casu, een systeem
van statiegeld en individuele terugname is, erop toezien dat er voldoende terugnamepunten zijn, opdat de
verbruiker die producten in wegwerpverpakkingen met statiegeld heeft gekocht, dit statiegeld ook kan terugkrijgen
als hij niet naar de oorspronkelijke aankoopplaats terugkeert.”
150 Zie J. VANPRAET, “België in Europa: De bevoegdheidsverdelende regels en het (con)federalisme in het kwadraat”
in E. VANDENBOSSCHE en S. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Europese voorschriften en staatshervorming, Brugge, die
Keure, 2013, 357.
151 HvJ 10 juni 2004, C-87/02, punt 38 en HvJ 26 oktober 2006, C-102/06, punt 9.
152 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6.
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166. Het voorkeursscenario is op gelijke wijze van toepassing op drankverpakkingen die in het
Vlaamse Gewest worden geproduceerd en geïmporteerd.153 Bij de concrete implementatie in een
regelgevend kader dient de gelijke behandeling behouden te blijven.

TOEPASSINGSGEBIED
VERPAKKINGSPRODUCT

OP

BASIS

VAN

HET

167. De lidstaten moeten erop toezien dat niet wordt gediscrimineerd tussen producten waarvoor
het statiegeldsysteem niet geldt en die waarvoor het verplicht is, en dat, als er een onderscheid
wordt gemaakt, dit op basis van objectieve criteria geschiedt. De Commissie is daarom van oordeel
dat het onderscheid in principe moet zijn gebaseerd op het materiaal dat voor de verpakking is
gebruikt en niet op de inhoud van de dranken, omdat de inhoud geen verband houdt met de
milieuprestatie van de verpakking.154
168. In het voorkeursscenario is het statiegeldsysteem van toepassing op eenmalige
drankverpakkingen gemaakt van metaal of kunststof (PET/HDPE). “Het betreft verpakkingen
ongeacht de inhoud (i.e. incl. zuivel, fruitsappen) en ongeacht het volume (binnen de grenzen van
10 centiliter tot 3 liter). Enkel ‘flessen” worden in het toepassingsgebied meegenomen (dus geen
bekers). Bij invoering van het statiegeldsysteem moet de afbakening –met name rond ‘zuivel” nog
beter afgebakend worden. Er is een zekere grijze zone m.b.t. wat (nog) als drank wordt beschouwd
en wat niet.”
169. Gelet op het standpunt van de Commissie is het aangewezen om het statiegeldsysteem bij
de concrete uitwerking toepasselijk te maken op basis van criteria gebaseerd op het materiaal van
de verpakking.
Een systeem waarbij uitzonderingen voorzien worden in functie van de inhoud, staat op gespannen
voet met het Europees recht.
De vraag wat precies als drankverpakking beschouwd moet worden, valt niet eenduidig te
beantwoorden.155

153

Pg. 13 blauwdruk voorkeursscenario.
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6.
155 Wat de verpakkingsheffing betreft, definieert artikel 370 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale staatsstructuur, een drankverpakking als volgt:
“Art. 370. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als dranken beschouwd de categorieën dranken uit de
volgende codes van de gecombineerde douanenomenclatuur :
1° water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen noch gearomatiseerd van de GN code 22.01;
2° (De waters, inbegrepen de minerale waters en de gashoudende waters, aangevuld met suiker of andere zoetof smaakstoffen, en andere niet alcoholische dranken, als bedoeld in de wet van 13 februari 1995 met betrekking
tot het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken, alsmede van alcoholvrije bieren, alcoholvrije wijnen, de alcoholvrije
tussenproducten en de vruchtennectars;)
3° bier van de GN code 22.03;
4° wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen, druivemost, andere dan deze
van nr. 20.09 van GN code 22.04;
154
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In dat verband kan opgemerkt worden dat melk, producten op basis van melk en producten op
basis van soja niet onderworpen worden aan de verpakkingsheffing. Als verantwoording wordt hier
aangevoerd dat het niet om een drank zou gaan maar wel om “een voedingsstof die nodig is in de
prille levensjaren en tijdens de groei van kinderen”.156
Hoewel bij de omschrijving van dranken grijze zones bestaan, komt het ons voor dat een dergelijke
verantwoording gebaseerd is op de inhoud van de verpakking, en bijgevolg op gespannen voet
staat met het Europees recht.

MOGELIJKHEID OM ZELF SYSTEEM IN TE VOEREN OF HET OVER
TE LATEN AAN DE BEDRIJFSTAK

170. De lidstaten kunnen ervoor kiezen zelf een dergelijk systeem in te voeren of zij kunnen dit
aan de betrokken bedrijfstak overlaten (bv. producenten en distributeurs).
Als een lidstaat voor de tweede mogelijkheid kiest, moet hij er wel voor zorgen dat het systeem
goed uitvoerbaar is. In dit opzicht is de lidstaat voor het resultaat verantwoordelijk. Dit vergt een
actieve aanpak door de nationale overheidsinstanties. Om deze waarborgfunctie te vervullen,
kunnen de lidstaten voorschriften vaststellen waaraan het systeem moet voldoen of kunnen zij
bepaalde controle- en toezichtstaken ten opzichte van de voor het systeem verantwoordelijke
exploitant op zich nemen.157

CLEARINGSYSTEEM

171. In de beschrijving van de “best practices” stelt de Commissie dat de verschillende bedragen
die door de betrokken marktdeelnemers als statiegeld worden geïnd en terugbetaald, met behulp
van een clearingsysteem kunnen worden verrekend. Het systeem zou gemakkelijk toegankelijk
moeten zijn, onafhankelijk van de lidstaat waar de producent of distributeur is gevestigd. 158
Het voorkeursscenario voorziet in een clearingsysteem.
5° vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen van GN
code
22.05;
6° de andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perewijn, honingdrank) ; mengsels van gegiste dranken en
mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen, van GN
code 22.06;
7° ethylalcohol, niet gedenatureerd met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken,
likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten ; alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor
de
vervaardiging
van
dranken
van
de
GN
code
22.08;
8° ongegiste vruchtesappen (druivemost daaronder begrepen) en groentesappen, zonder toegevoegde alcohol,
met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN code 20.09;”
156 Toelichting bij een amendement van de programmawet van 8 april 2003 die de verwijzing in het punt 9° naar
melk in vloeibare vorm, niet geconcentreerd en zonder toevoeging van suiker of andere zoetstoffen van de code
ND 04.01 geschrapt heeft (Parl. St. Kamer 2002-03, 2343/11).
157 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6
158 Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 7.
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VRIJSTELLINGEN VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

172. In de beschrijving van de “best practices” stelt de Commissie dat de lidstaten de operationele
lasten van statiegeldsystemen voor deelnemende kleine ondernemingen kunnen verlichten, bv.
door de vaststelling van drempels. Om een voorbeeld te geven: kleine kiosken hebben vaak niet
voldoende opslagruimte om hun terugnameverplichtingen na te komen. Daarom kan het redelijk
zijn hen van bepaalde verplichtingen vrij te stellen. Daarbij moet echter wel worden nagegaan of
dergelijke vrijstellingen niet de algehele kwaliteit en werking van het statiegeld- en retoursysteem
zouden aantasten of tot discriminatie bij de toepassing van de voorwaarden ervan zouden leiden.159
173. Het voorkeursscenario voorziet in een verplichting die opgelegd wordt voor de grote
distributiecentra (boven 400 m² verkoopsoppervlakte) om als inzamelpunt te fungeren en
statiegeldverpakkingen terug te nemen en het statiegeldbedrag terug te betalen (via cashbetaling
of tegoedbon). De overige distributiecentra en verkooppunten zijn niet verplicht lege
statiegeldverpakkingen terug te nemen maar kunnen zich vrijwillig als inzamelpunt aansluiten.
Inzameling in publieke plaatsen (zonder controle) en containerparken wordt in het kader van de
opmaak blauwdruk buiten beschouwing gelaten. Er kan – ook zonder verplichting – beslist worden
om op bepaalde publieke locaties (vb. op containerparken, op centrale punten)
terugnamemachines te plaatsen.160
174. De vraag of dit uitgangspunt de toets aan het Europees recht kan doorstaan, hangt samen
met de vraag of er voldoende retourpunten zijn waar de consument zijn verpakkingen kan
terugbrengen en dus met de effectiviteit van het statiegeldsysteem.
175. De Commissie laat immers een beleidsvrijheid voor de lidstaten om kleine ondernemingen
vrij te stellen en de geldende criteria te bepalen, op voorwaarde dat de algehele kwaliteit van het
systeem niet in het gedrang komt.

Afdeling 3.

§ 1.

Gelijkheidsbeginsel

Algemeen toetsingskader

176. Volgens vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof verzet het gelijkheids- en nietdiscriminatiebeginsel van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zich er niet tegen dat een verschil
in behandeling tussen bepaalde categorieën wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een
objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.161 Dezelfde regels verzetten er zich
overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de aangevochten
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 7.
160 Pg. 13 blauwdruk voorkeursscenario.
161 GwH, nr. 4/95, 2 februari 1995, B.9.; GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.4.; GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995,
B.3.2; GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.5.; GwH, nr. 9/95, 2 februari 1995, B.4.2.; GwH, nr. 10/95, 2 februari 1995,
B.2.1.; GwH, nr. 30/99, 3 maart 1999, B.4.1.
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maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld,
zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.162
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met
het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende
beginselen. Het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat
geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde
doel.163

177. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet hebben een algemene draagwijdte. Zij verbieden
elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan. Zij zijn eveneens toepasselijk in fiscale
aangelegenheden, wat overigens wordt bevestigd door artikel 172 van de Grondwet, dat een
bijzondere toepassing inhoudt van het in artikel 10 vervatte gelijkheidsbeginsel.164
178. In elk geval kan de omstandigheid dat in andere gewesten niet een gelijkaardige regeling
bestaat als in het Vlaamse Gewest, niet dienstig worden aangevoerd om een schending van het
gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel te schragen. Een verschil in behandeling in
aangelegenheden waar de gemeenschappen en de gewesten over eigen bevoegdheden
beschikken, is immers het mogelijke gevolg van een onderscheiden beleid, wat is toegestaan door
de autonomie die hun door of krachtens de Grondwet is toegekend. Een zodanig verschil kan op
zich niet geacht worden strijdig te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Die autonomie
zou geen betekenis hebben, mocht een verschil in behandeling tussen adressaten van regels die
in eenzelfde aangelegenheid in de verschillende gemeenschappen en gewesten toepasselijk zijn,
als zodanig geacht worden strijdig te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.165
179. Het onderzoek naar de verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel verloopt aldus in
volgende fasen:
- de vergelijkbaarheidstoets, waarbij nagegaan wordt of personen, situaties en
verhoudingen in voldoende mate vergelijkbaar zijn;
- de toets van het criterium van onderscheid, dat zowel objectief, als pertinent moet zijn;
- de evenredigheidstoets, waarbij onderzocht wordt of de maatregelen evenredig zijn tot
het nagestreefde doel.

§ 2.
Algemene beginselen ontleend aan de discriminatierechtspraak over de
milieutaksen en de verpakkingsheffing
180. Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het de wetgever toekomt om te beoordelen of en
in welke mate de zorg om het leefmilieu te beschermen verantwoordt dat offers worden opgelegd
162

GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.5.; GwH, nr. 30/99, 3 maart 1999, B.4.1.
GwH, nr. 4/95, 2 februari 1995, B.9.; GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.4.; GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995,
B.3.2.; GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.5.; GwH, nr. 9/95, 2 februari 1995, B.4.2.; GwH, nr. 10/95, 2 februari 1995,
B.2.1.; GwH, nr. 30/99, 3 maart 1999, B.4.1.
164 GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.3; GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995, B.3.3.; GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995,
B.5.; GwH, nr. 9/95, 2 februari 1995, B.4.3.; GwH, nr. 10/95, 2 februari 1995, B.2.2.
165 GwH, nr. 69/2004, 5 mei 2004, B.15.3.
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aan diegenen die een rol spelen in het economisch gebeuren. Het Hof kan enkel nagaan of het
kennelijk onredelijk is om het gebruik van bepaalde producten te beperken. De keuze van de
criteria die bepalen welke van die producten schadelijk zijn voor het leefmilieu, het feit aan de
milieutaksen geen andere producten te onderwerpen waarvan de samenstelling vergelijkbaar zou
zijn met die van aan de milieutaksen onderworpen producten, de toekenning van specifieke
termijnen voor bepaalde categorieën van producten: over al die vragen oordeelt de wetgever. De
wetgever zou evenwel de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie
schenden mocht hij bij het vaststellen van degenen die de milieutaksen verschuldigd zijn en
degenen die ervan zijn vrijgesteld of bij het onderwerpen van de belastingplichtigen aan
verschillende stelsels, een kennelijk willekeurig of onredelijk onderscheid maken.166
Of anders gesteld: de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zouden geschonden zijn in zoverre geen
objectieve en redelijke verantwoording zou bestaan voor de keuze van de met een milieutaks
belaste producten, noch voor het tarief van de ingevoerde taks, noch voor de voorwaarden voor
vrijstelling, noch voor de termijnen voor de toepassing.167
Ook de vaststelling van de aanslagvoet van de milieutaksen en het bepalen van de
belastingplichtigen die ervan zijn vrijgesteld behoren aldus tot de beoordelingsbevoegdheid van de
wetgever. De wetgever kan evenwel, zonder de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie te
schenden, geen vrijstellingen verlenen aan sommige belastingplichtigen en ze weigeren aan
anderen die met hen vergelijkbaar zijn indien dat verschil in behandeling niet objectief en redelijk
is verantwoord.168

181. De producenten en verdelers genieten het recht om op gelijke en niet-discriminatoire wijze
te genieten van de vrijheid van handel en nijverheid. Volgens het Grondwettelijk Hof kunnen hen
aldus geen onevenredige lasten worden opgelegd in vergelijking met andere producenten en
verdelers. Bij de beoordeling daarvan houdt het Hof o.m. rekening met de omstandigheid dat de
producenten en verdelers de nodige termijnen worden verleend om zich aan te passen aan de
invoering van de milieutaks, de omstandigheid dat ze in bepaalde situaties van het betalen van de
milieutaks zijn vrijgesteld en de omstandigheid dat de producten waarvoor geen
vervangingsproducten bestaan eveneens kunnen worden vrijgesteld van de milieutaks.169
182. De milieutaksen, die ertoe strekken de consumptiegewoonten te wijzigen met het oog op de
bescherming van het leefmilieu, hebben noodzakelijk tot gevolg dat diegenen anders worden
behandeld die handel drijven in voorwerpen waarvan de wetgever wil dat zij verdwijnen of althans
zeldzamer worden (bv. eenmalige wegwerpartikelen waarvoor duurzamere vervangingsartikelen
bestaan). Het Hof kan de door de wetgever gemaakte keuze niet bekritiseren dan wanneer de
verschillen die voortvloeien uit de wet kennelijk willekeurig of onredelijk zijn.170
183. Over de verpakkingsheffing stelde het Hof in dezelfde zin dat het de wetgever is die oordeelt
over het feit dat andere producten waarvan de samenstelling vergelijkbaar zou zijn met die van aan
166

GwH, nr. 4/95, 2 februari 1995, B.10.; GwH, nr. 9/95, 2 februari 1995, B.4.5.
GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995, B.3.1. en B.3.5.-B.3.6.
168 GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.6.
169 GwH, nr. 4/95, 2 februari 1995, B.13.
170 GwH, nr. 5/95, 2 februari 1995, B.5.; GwH, nr. 8/95, B.8.
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de verpakkingsheffing onderworpen verpakkingen, niet aan de heffing worden onderworpen. De
wetgever zou echter het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schenden,
indien hij bij het vaststellen van degenen die de verpakkingsheffing verschuldigd zijn en degenen
die ervan zijn vrijgesteld of bij het onderwerpen van de belastingschuldigen aan verschillende
stelsels, een willekeurig of onredelijk onderscheid zou maken.171

184. Hieronder worden deze beginselen in concreto toegepast op het voorkeursscenario SGS.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
-

het toepassingsgebied ratione materiae;
de hoogte van het statiegeld en de eventueel daaraan gekoppelde heffing;
terugnameplicht van statiegeldverpakkingen.

§ 3.

Toepassingsgebied ratione materiae en vrijstellingen

185. In wat volgt, gaan we na of de decreetgever het toepassingsgebied ratione materiae van het
SGS kan beperken tot drankverpakkingen gemaakt van metaal (blikjes) of kunststof (PET/HDPE),
ongeacht de inhoud en ongeacht het volume:
“Het betreft verpakkingen ongeacht de inhoud (i.e. incl. zuivel, fruitsappen) en ongeacht het
volume (binnen de grenzen van 10 centiliter tot 3 liter). Enkel ‘flessen” worden in het
toepassingsgebied meegenomen (dus geen bekers). Bij invoering van het statiegeldsysteem
moet de afbakening –met name rond ‘zuivel” nog beter afgebakend worden. Er is een zekere
grijze zone m.b.t. wat (nog) als drank wordt beschouwd en wat niet.”

Deze vraag hangt samen met de vraag of voor al deze verpakkingen, ongeacht het materiaal ervan
of hun grootte, hetzelfde statiegeld van 25 eurocent kan worden ingesteld. Uit de impactanalyse
bleek dat met een hoogte van 0,25 €, een teruggavegraad van 90 % realistisch zou zijn. De hoogte
van een eventuele aan het SGS gekoppelde bijdrage is nog onbepaald.

186. Hoger gaven we reeds aan dat de Europese Commissie van oordeel dat het onderscheid in
principe moet zijn gebaseerd op het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt en niet op de
inhoud van de verpakkingen, omdat de inhoud geen verband houdt met de milieuprestatie van de
verpakking.172
187. Bij het bepalen van het materiële toepassingsgebied van het SGS en bij het vastleggen van
de lijst van drankverpakkingen die vrijgesteld zijn van het SGS moet rekening worden gehouden
met de omstandigheid dat het voorkeursscenario tot doel heeft om de problematiek van het
zwerfvuil aan te pakken (minder zwerfvuil, minder hinder, verlaging van de kosten voor opruiming
en de ecologische impact van het zwerfvuil terug te dringen) en om de drankverpakkingen die
momenteel nog bij het restafval terecht komen en niet gerecycleerd worden (vnl. PET) te sturen
richting selectieve inzameling en dus de recyclagegraad van de eenmalige drankverpakkingen nog
171

GwH, nr. 195/2004, 1 december 2004, B.17.2.
Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 6.
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te verhogen en zo de kringlopen verder te sluiten. Anders dan de milieutaksen en de
verpakkingsheffing heeft het voorkeursscenario SGS aldus niet zozeer tot doel om de consumptie
van goederen te ontmoedigen die onder zijn materiële toepassingsgebied vallen.

188. De keuze voor eenmalige drankverpakkingen gemaakt van metaal of kunststof, ongeacht de
inhoud en ongeacht het volume, is ingegeven door meerdere redenen.173
Een eerste reden die aangehaald wordt, is dat deze drankverpakkingen een groot aandeel
vertegenwoordigen van het aantal drankverpakkingen dat op de markt worden gebracht.
Een tweede reden die aangehaald wordt, is het relatief grote aandeel van deze drankverpakkingen
in het zwerfvuil.174
Voorts wordt ook aangehaald dat de kost voor RVM’s die ook andere drankverpakkingen kunnen
inzamelen onevenredig hoog zou zijn ten aanzien van de doelstellingen die het statiegeldsysteem
nastreeft.
Een laatste reden die aangehaald wordt, is de vaststelling dat het de fracties betreft die momenteel
nog het minst selectief worden ingezameld:175
-

Aluminium blik: 69,2 % recyclage vanuit selectieve inzameling t.o.v. wat in Vlaanderen op
de markt is gebracht;
Staal blik: 45,3 % recyclage vanuit selectieve inzameling t.o.v. wat in Vlaanderen op de
markt is gebracht;
PET: 81,9 % recyclage vanuit selectieve inzameling t.o.v. wat in Vlaanderen op de markt
is gebracht.

Blikjes worden gerecupereerd vanuit de verbrandingsovens waardoor de totale recyclagegraad op
98,7 %3 komt te liggen. Dit geldt niet voor PET-flessen (totale recyclagegraad = recyclagegraad
vanuit selectieve inzameling). Vooral voor deze fractie kan met andere woorden nog winst gemaakt
worden in het sluiten van de kringloop door de selectieve inzameling te verbeteren.

189. De keuze om kleine flessen (< 10 cl) en grote flessen (> 3 liter) niet onder het
toepassingsgebied van het SGS te brengen, is eveneens ingegeven door de omstandigheid dat zij
slechts een klein aandeel hebben in het zwerfvuil.
190. Deze argumenten kunnen aangehaald worden om het verschil in behandeling afdoende en
redelijk te verantwoorden in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
191. Het voorkeursscenario streeft een vergelijkbare doelstelling na als de wetgever met de
gewone wet van 16 juli 1993 die het in verbruik brengen van batterijen aan de milieuheffing
onderwierp, hoewel deze slechts 0,1% uitmaakten van het geheel van huishoudelijke afvalstoffen

173

Zie Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen.
Zie Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen, pg. 38 e.v.
175 Zie Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen, pg. 44 e.v.
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en zonder het in het verbruik brengen van vergelijkbare voorwerpen te treffen of een onderscheid
te maken tussen de batterijen naargelang zij al dan niet gevaarlijke stoffen bevatten. Het Hof stelt:
“B.9.2. De wetgever heeft op redelijke wijze zijn keuze verantwoord die erin bestaat via de
dreiging met de milieutaks, het systeem van statiegeld te veralgemenen zo «dat de batterijen niet
meer in het huisvuil terechtkomen en een zo adequaat mogelijke verwerking (te) bevorderen van
die afvalprodukten waarvan de kosten voor rekening van de producent of de invoerder zullen
komen. Het alternatief waarop geen milieutaks wordt geheven: de batterij waarvoor statiegeld
wordt gevraagd en die passend wordt verwerkt» (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/1, p. 76).
B.9.3. Dat de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt tussen de batterijen onderling, wordt
verantwoord door de overweging dat «zelfs de uit een milieuoogpunt minst gevaarlijke batterijen
die thans in de handel zijn (...) problemen (doen) rijzen voor de verbranding ervan en voor de
compostering van huishoudelijk afval dat dergelijke batterijen bevat» (Gedr. St., Kamer,
19921993, nr. 897/17, p. 159; zie ook Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/1, p. 84, en nr. 897/17,
p. 154).
B.9.4. Zelfs ermede rekening houdend dat de batterijen slechts een klein volume van het geheel
van de afvalstoffen vertegenwoordigen, kan de verantwoording vermeld in B.9.2 en B.9.3 niet als
onredelijk worden aangemerkt.
Overigens moet worden opgemerkt dat de milieutaks op de batterijen niet tot doel heeft dat
produkt te doen verdwijnen om het door andere produkten te vervangen, maar wel het
gedragspatroon van de consumenten te wijzigen door hen een financiële stimulans te geven de
opgebruikte batterij terug te brengen en de geschikte behandeling van de afvalstof ten laste van
de producenten te leggen.”176
[eigen onderlijning]

192. In een ander arrest moest het Grondwettelijk Hof zich uitspreken over de vermeende
discriminaties die het gevolg waren van het invoeren van de milieutaksen door de gewone wet van
16 juli 1993 op verpakkingen van bepaalde dranken.
Luidens de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet beoogden de milieutaksen in het
algemeen de productie- en de consumptieprocessen die zeldzame grondstoffen verspillen en in
velerlei opzicht milieuvervuilend zijn, te ontraden; spaarzaam om te gaan met de natuurlijke
hulpbronnen door het hergebruik, de terugwinning en de recyclage van grondstoffen te bevorderen;
de energie rationeel te gebruiken en minder vervuilende productietechnieken toe te passen. Zij zijn
er in het bijzonder op gericht het afvalprobleem op kwantitatief en kwalitatief gebied aan te pakken
en een milieuvriendelijker gebruik van de grondstoffen en van de energie te bevorderen.
Wat de milieutaksen op drankverpakkingen betreft, heeft de wetgever zich laten leiden door de
grondgedachte dat hergebruik werd geacht verkieslijk te zijn boven recyclage en de recyclage
boven de storting en/of verbranding. Volgens de wetgever kon de invoering van sommige
176

GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.9.2.-B.9.4.
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milieutaksen niet los gezien worden van het gebruik van statiegeld, waarmee twee doelstellingen
werden nagestreefd : 1° een systeem van recuperatie instellen waardoor een zeer hoog percentage
verpakkingen zou worden terugbezorgd, wat de efficiëntie van de recuperatie zou garanderen en,
2° de producent of invoerder van het betrokken product verantwoordelijk stellen voor de recuperatie
en derhalve voor het beheer (verwijdering, recyclage of hergebruik) ervan.
De lijst van de dranken waarvan de verpakkingen met een milieutaks werden belast, was
ingegeven door de Europese richtlijn van 27 juni 1985 betreffende verpakkingen voor vloeibare
levensmiddelen. De wetgever koos de drankverpakkingen uit omdat van dat soort verpakkingen,
meer dan van die voor andere producten, nog een belangrijk gedeelte werd hergebruikt. Binnen
het gamma zelf van de drankverpakkingen werd de keuze bepaald door de mogelijkheid een
vervangingsproduct aan te kopen waarop geen milieutaks werd geheven en door het feit dat een
aanzienlijk gedeelte van de verpakkingen die die dranken bevatten, wordt hergebruikt. Aldus zou
het heffen van een milieutaks op melk in dozen voor de verbruikers problemen hebben
teweeggebracht, aangezien het vervangingsproduct (melk in flessen) bijna niet te vinden was. Zo
ook werd een niet te verwaarlozen hoeveelheid niet-koolzuurhoudend water, dat niet aan de
milieutaks was onderworpen, weliswaar nog altijd in glazen flessen verpakt, maar die hoeveelheid
was niettemin te gering gebleken. De wetgever voorzag wel in de mogelijkheid dat de milieutaksen
later op voorstel van een Opvolgingscommissie zouden kunnen worden uitgebreid tot verpakkingen
van andere producten. Met betrekking tot de verpakkingen van PVC, die aan een milieutaks werden
onderworpen ongeacht de drank die zij bevatten, zodat enkel die verpakking werd beoogd wegens
de stoffen waaruit zij was samengesteld, heeft de wetgever geoordeeld dat dat product zowel op
het vlak van de vervaardiging ervan als op dat van het volume ervan afkomstige afval zeer ernstige
specifieke milieuproblemen kon teweegbrengen.
Wat de vermeende discriminatie betrof ten aanzien van de keuze van de met een milieutaks belaste
producten, oordeelde het Grondwettelijk Hof:
“B.3.8. […] Hoewel er in wetenschappelijke kringen geen volstrekte eensgezindheid bestaat over
de bijzondere milieuschadelijkheid van PVC, heeft de wetgever op grond van de hem bekend
zijnde gegevens, in redelijkheid kunnen aannemen dat aan PVC-verpakkingen meer
milieuproblemen zijn verbonden dan aan andere verpakkingen.
B.3.9.

Gelet op de verantwoording die de wetgever heeft gegeven, kan het verschil in

behandeling dat voortvloeit uit zijn keuze om - althans in een eerste fase - slechts bepaalde
verpakkingen en recipiënten voor dranken aan de milieutaks te onderwerpen, met uitsluiting van
andere, niet willekeurig of onredelijk worden geacht.”177
[eigen onderlijning]

193. Wat de vermeende discriminatie betrof ten aanzien van de van de milieuheffing vrijgestelde
drankverpakkingen, oordeelde het Grondwettelijk Hof in hetzelfde arrest:
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“B.3.10. De vrijstelling afhankelijk van het statiegeld vloeit voort uit de omstandigheid dat de
wetgever heeft geoordeeld dat uit de conclusies van verschillende studies blijkt dat verpakkingen
waarvoor statiegeld wordt betaald, een oplossing zijn die de voorkeur verdient, niet alleen ten
opzichte van wegwerpverpakkingen, maar ook van gerecycleerde verpakkingen waarvoor geen
statiegeld wordt gevraagd (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/17, p. 112).
De verpakkingen die niet worden hergebruikt, kunnen evenwel voor een kalenderjaar het
voorwerp zijn van een vrijstelling indien het percentage van hergebruik regelmatig stijgt. Voor
spuitwater, bier en cola werd dat percentage in globo vastgesteld onder verwijzing naar de
hergebruikpercentages die in 1991 op de markt werden vastgesteld. Voor de «andere limonades»
werd dat percentage, per onderneming, volgens een wiskundige formule vastgesteld, wegens de
grotere verscheidenheid van de hergebruikpercentages van de betrokken ondernemingen (Gedr.
St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/1, pp. 80-81).
Dat iedere vrijstelling voor de verpakkingen van PVC is uitgesloten, is volgens de parlementaire
voorbereiding het gevolg van de omstandigheid dat de verpakkingen van PVC, om tot een
mogelijkheid van recycleren te komen, volledig gescheiden zouden moeten worden ingezameld,
hetgeen de kostprijs van een dergelijke operatie aanzienlijk verhoogt (Gedr. St., Kamer,
19921993, nr. 897/17, p. 134), aangezien door gemengde recyclage slechts minderwaardige
produkten kunnen worden vervaardigd, waarvoor de vraag gering is en de economische waarde
klein (ibidem, p. 134).
Die argumenten zijn voldoende opdat de gekritiseerde verschillen in behandeling niet als
kennelijk onredelijk kunnen worden aangemerkt.”178

194. In gelijkaardige zin oordeelde het Grondwettelijk Hof in een ander arrest over de vermeende
discriminatie van verpakkingen die bier bevatten:
“B.4.6. Volgens de parlementaire voorbereiding vertegenwoordigden verpakkingen in 1992 naar
schatting 30 pct. in gewicht en 50 pct. in volume van het huishoudelijk afval. Voor
drankverpakkingen was dit respectievelijk 10 en 25 pct. Drankverpakkingen waarvoor de
milieutaks geldt vertegenwoordigden 40 pct. van het gewicht en 57 pct. van het totale aantal
drankrecipinten, hetzij 4 pct. in gewicht en 15 pct. in volume van het huishoudelijk afval (Gedr.
St., Kamer,

1992-1993, nr.

897/17, p.

119). Onder

de verpakkingen werden de

drankverpakkingen gekozen vanwege het feit dat er voor dit soort verpakkingen, meer dan voor
andere, nog een belangrijk gedeelte hergebruikt wordt.
Het verschil in behandeling dat voortvloeit uit de keuze van de wetgever om - in een eerste fase
althans - slechts bepaalde verpakkingen, waaronder drankverpakkingen, aan een milieutaks te
onderwerpen, kan, in het kader van de toepassing van een nieuw instrument van milieubeleid,
dat geleidelijk tot ontwikkeling wordt gebracht, niet willekeurig of onredelijk worden geacht, gelet
op de door de wetgever verstrekte verantwoording.
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Binnen het gamma van de drankverpakkingen is de vroegere inwerkingtreding van de
milieutaksen voor de verpakkingen van bier, spuitwater, cola en limonade, te verklaren door het
feit dat voor die dranken, meer dan voor de andere, de traditie van het hergebruik werd
gehandhaafd (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/5, pp. 4-5; Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr.
777-5, p. 3). Zo zou het heffen van een milieutaks op melk in dozen problemen met zich
meebrengen voor de verbruiker aangezien het vervangingsprodukt (melk in flessen) momenteel
bijna niet te vinden is. Het is de bedoeling slechts de verpakkingen te taxeren waarvoor een
vervangingsprodukt bestaat (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/1, p. 80, en nr. 897/17, p. 109).
Hoewel een niet te verwaarlozen hoeveelheid niet-koolzuurhoudend water nog altijd in glazen
flessen wordt verpakt, werd die hoeveelheid niettemin als te gering aangemerkt (Gedr. St.,
Kamer, 1992-1993, nr. 897/17, p. 110).
B.4.7. Weliswaar worden de verpakkingen van PVC, terwijl dat produkt bijzonder schadelijk voor
het milieu wordt geacht, nog niet aan de toepassing van de milieutaksen onderworpen : artikel
401, 1°, van de gewone wet van 16 juli 1993 had de inwerkingtreding van de milieutaks op PVC
op 1 juli 1994 vastgesteld. Met toepassing van artikel 5, A), van de wet van 3 juni 1994 zal zij
toegepast worden vanaf een datum die wordt vastgesteld bij koninklijk besluit en die uiterlijk 1
maart 1995 zal moeten zijn.
De wetgever vermocht evenwel ermee rekening te houden dat het een meer radicale maatregel
betrof vermits, krachtens artikel 374 van de wet, de PVC-verpakkingen die dranken bevatten alle
aan de milieutaks zijn onderworpen, ongeacht de vloeistof die zij bevatten en zonder enige
mogelijkheid van vrijstelling. Overigens blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat de wetgever
oog heeft gehad voor de repercussies die de onmiddellijke inwerkingtreding van de milieutaks op
PVC op de werkgelegenheid zou kunnen hebben gehad (Gedr. St. Kamer, 1992-1993, nr. 897/17,
pp. 142 tot 144). Het komt het Hof niet toe te oordelen of die zorg de aangevochten termijn
verantwoordt vermits zij niet op klaarblijkelijk verkeerde overwegingen steunt.
B.4.8. Wat wijn betreft gaat het weliswaar, zoals de verzoekende partijen onderstrepen, om een
drank die in zekere mate dezelfde behoeften bevredigt als bier, althans wat de tafelwijnen betreft.
Om de in B.4.6 uiteengezette redenen kan het verschil tussen de milieutaks op de verpakkingen
die wijn bevatten, die pas in werking zal treden op een bij koninklijk besluit vast te stellen datum,
vóór 31 december 1997 (artikel 375 van de wet), en de milieutaks op de verpakkingen die bier
bevatten niet als een grond van discriminatie worden beschouwd. Het blijkt niet dat de bestreden
bepalingen, die uitsluitend betrekking hebben op de verpakkingen, die niet op de prijs van bier
zelf drukken en die het gebruik aanmoedigen van verpakkingen die de consumptie ervan niet
zouden moeten afremmen, dergelijke vereisten formuleren dat zij de concurrentie zouden kunnen
vervalsen tussen de wijnproducenten en de bierproducenten.
B.4.9. Het geheel van die overwegingen kan in redelijkheid verklaren dat sommige verpakkingen,
naargelang van hun inhoud, anders of op verschillende data worden belast.
B.4.10. Met de verzoekende partijen moet weliswaar worden opgemerkt dat de door de wetgever
genomen optie tot gevolg heeft dat inspanningen worden opgelegd aan producenten van dranken
waarvan het aandeel herbruikbare verpakkingen op een behoorlijk peil werd gehouden, terwijl
geen inspanning wordt gevraagd van producenten van dranken waar zulks niet of in mindere
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mate het geval is, doch uit de tekst van de bestreden wet (artikelen 370 en 375) en uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is om na verloop van tijd,
en uiterlijk op 31 december 1997, alle drankverpakkingen aan de milieutaks of het statiegeld te
onderwerpen, zodat dit bezwaar tijdelijk is. Gelet op het doel dat de wetgever met dat onderscheid
nastreeft, namelijk de consument de gelegenheid geven een produkt in een niet aan milieutaks
onderworpen verpakking aan te schaffen, kan het vermelde tijdelijke nadeel dat de in de eerste
fase aan de milieutaks onderworpen producenten lijden, redelijkerwijze niet als onevenredig
worden beoordeeld. Overigens beantwoordt het vanaf nu aan milieutaks onderwerpen van de in
artikel 371 van de bestreden wet vermelde produkten op redelijke wijze aan de zorg om voor die
produkten de traditie van het gebruik van herbruikbare verpakkingen te behouden.
B.4.11. Het middel is niet gegrond.”179

195. De wetgever vermocht eveneens ervoor te opteren om enkel een verpakkingsheffing in te
stellen op drankverpakkingen en niet op de verpakkingen van andere producten:
“B.17.3. Door uitsluitend voor de drankverpakkingen een verpakkingsheffing op te leggen, voert
de bestreden wetgeving een verschil in behandeling in dat op een objectief criterium berust,
namelijk de inhoud van de verpakking.
Dat criterium kon de wetgever relevant lijken, rekening houdende met de verlaging van de
accijnzen op de dranken die de invoering van de verpakkingsheffing moest compenseren
teneinde «budgettair neutraal [te] blijven» (Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-1912/008, p. 5).
De accijnzen op de alcoholhoudende dranken zijn weliswaar door de programmawet van 22
december 2003 opnieuw op hun niveau van vóór de invoering van de verpakkingsheffing
gebracht, teneinde budgettair neutraal te blijven, maar die overweging kan niet tot gevolg hebben
dat de heffing op de drankverpakkingen volkomen onverantwoord is, rekening houdende met de
grote hoeveelheid afvalstoffen die het aanzienlijke verbruik van die bepaalde categorie van
verpakkingen met zich meebrengt, en die de wetgever wilde beperken.
B.17.4.

Bovendien, wanneer de wetgever de drankverpakkingen aan de milieutaks heeft

onderworpen, heeft hij hiervoor gekozen omdat van dat soort verpakkingen, meer dan van die
voor andere producten, nog een belangrijk gedeelte wordt hergebruikt (Parl. St., Kamer,
19921993, nr. 897/1, p. 80).
De beperking, tot uitsluitend de drankverpakkingen, van het toepassingsgebied van de
verpakkingsheffing, die de milieutaks op de drankverpakkingen vervangt, kan bijgevolg op
eenzelfde wijze worden verantwoord, in het bijzonder ten aanzien van de vrijstelling van de
herbruikbare verpakkingen en de door de wetgever nagestreefde milieudoelstelling om de
productie van afvalstoffen te beperken.”180
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196. De wetgever vermocht daarenboven melk en melkproducten uit het materiële
toepassingsgebied van de verpakkingsheffing te halen, nadat hij deze eerder al had vrijgesteld van
de verpakkingsheffing:
“B.19.2. De bijzondere aard van melk en van melkproducten heeft, wat betreft de heffingen die
een milieudoelstelling nastreven, steeds een onderscheiden behandeling verantwoord.
Aldus zou het heffen van een milieutaks op melk voor de verbruikers problemen hebben
teweeggebracht, aangezien het vervangingsproduct (melk in aan statiegeld onderworpen flessen)
toen bijna niet te vinden was op de markt (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/17, p. 110).
Vóór de opheffing ervan bij de programmawet van 8 april 2003 stelde artikel 371, § 3, 1°, van de
gewone wet van 16 juli 1993, ingevoegd bij de bestreden wet van 30 december 2002, de
verpakkingen van melk en van melkproducten van de verpakkingsheffing vrij. Die totale vrijstelling
werd gerechtvaardigd «door de noodzaak de volksgezondheid te beschermen» (Parl. St., Kamer,
2002-2003, DOC 50-1912/001, p. 26), alsook, enerzijds, ermee rekening houdende dat melk een
noodzakelijk voedingsmiddel is en, anderzijds, doordat het onmogelijk is de ecobonus op die
producten toe te passen, vermits deze producten « momenteel niet aan accijnzen zijn
onderworpen en […] de B.T.W. op die producten 6 % bedraagt » (ibid., p. 27).
De programmawet van 8 april 2003 zet die logica voort door de vrijstelling van de
verpakkingsheffing te vervangen door een uitsluiting van het toepassingsgebied van de heffing,
aangezien zij melk en melkproducten schrapt van de lijst van «dranken» in de zin van de gewone
wet van 16 juli 1993, zodat «elke verwijzing naar die producten [diende] te verdwijnen uit de
voorwaarden tot vrijstelling, gezien ze dus niet aan de verpakkingsbijdragen onderworpen
werden» (Parl. St., Kamer, 2002-2003, DOC 50-2343/007, pp. 7-8).
B.19.3.

De in B.19.2 vermelde overwegingen die de wetgever ertoe hebben aangezet

verpakkingen van melk en melkproducten vrij te stellen van de verpakkingsheffing zijn van die
aard dat zij die keuze in redelijkheid verantwoorden.” 181

197. De wetgever mocht ook een verschillende behandeling invoeren ten aanzien van de
producenten van drankkartons, die aan de verpakkingsheffing zijn onderworpen, en de
producenten van papier/karton dat voor andere doeleinden wordt gebruikt en die aan
sectorakkoorden ter aanmoediging van het gebruik van gerecycleerd papier zouden zijn
onderworpen:
“B.21.1. Het staat aan de wetgever te beoordelen welke het meest geschikte instrument is om
de doelstelling op het vlak van de bescherming van het leefmilieu te bereiken. Hij heeft uit de
ervaringen opgedaan met de regeling die werd ingevoerd met de wet van 16 juli 1993, en die
gewijzigd werd bij de wet van 10 november 1997, kunnen besluiten dat een milieutaks op papier
en karton niet het meest geschikte instrument was om de recyclage van oud papier en karton aan
te moedigen en dat het gebruik van andere instrumenten, zoals het gebruik van sectorale
overeenkomsten als bedoeld in artikel 6 van de wet van 21 december 1998 betreffende de
181
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productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, aangewezen leek.
Het verschil in behandeling dat daaruit voortvloeit tussen producenten van drankkartons en
producenten van papier en karton berust op een objectief criterium. Niet alleen bestaan
drankkartons uit diverse materialen (naast karton ook polyethyleen, aluminium en polypropyleen),
de markt van de drankkartons heeft ook andere karakteristieken dan de markt van papier en
karton, die in zeer uiteenlopende toepassingen worden gebruikt, wat een eenvormige maatregel
bijzonder moeilijk maakt.
De keuze van de wetgever om niet-herbruikbare drankverpakkingen aan de verpakkingsheffing
te onderwerpen en om de milieutaks op papier en karton op te heffen, kan niet worden geacht
zonder verantwoording te zijn.”182

198. Tot slot is een onderscheiden behandeling van herbruikbare drankverpakkingen en nietherbruikbare drankverpakkingen niet in strijd met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.
Enerzijds vermocht de wetgever herbruikbare verpakkingen vrij te stellen van de
verpakkingsheffing, mits naleving van de in de wet bepaalde voorwaarden. Anderzijds vermocht hij
de verpakkingsheffing toe te passen op de niet-herbruikbare drankverpakkingen en enkel in een
vrijstellingsmogelijkheid te voorzien voor de verpakkingen die een minimumhoeveelheid
gerecycleerde grondstoffen bevatten.
“B.24.5. Het verschil in behandeling tussen herbruikbare en niet-herbruikbare drankverpakkingen
is niet zonder redelijke verantwoording. De wetgever heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat
herbruikbare verpakkingen die onderworpen zijn aan een stelsel van statiegeld, op het vlak van
het voorkómen van het ontstaan van afvalstoffen, meer waarborgen bieden dan de nietherbruikbare verpakkingen, nu het risico dat zij op een onverantwoorde wijze zouden worden
verwijderd of in het huishoudelijk afval zouden terechtkomen, in vergelijking met niet-herbruikbare
verpakkingen, in talrijke gevallen kleiner is, aangezien de consumenten door middel van het
statiegeld ertoe worden aangezet de verpakkingen na gebruik terug in te leveren en de
producenten gehouden zijn de herbruikbare verpakkingen minstens zeven maal te hervullen.
B.24.6. Weliswaar wijzen diverse door de verzoekende partijen aangehaalde studies uit dat nietherbruikbare verpakkingen, gesteld dat zij in hoge mate selectief worden ingezameld en
gerecycleerd, tot een gelijkwaardig resultaat inzake de beperking van productie van restafval
zouden kunnen leiden en dat, afhankelijk van de onderzochte hypothesen, de algemene
milieubalans, waarbij met alle milieueffecten tijdens de gehele levensduur van de
drankverpakking rekening wordt gehouden, onder bepaalde strikte voorwaarden positief zou
kunnen uitvallen voor bepaalde niet-herbruikbare verpakkingen.
Nu dit resultaat maar bereikt kan worden onder nader te bepalen voorwaarden, die door hun aard
verschillen van die welke gelden voor herbruikbare verpakkingen, komt het de wetgever, rekening
houdend met de beschikbare wetenschappelijke gegevens in dit verband, toe te bepalen onder
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welke voorwaarden de niet-herbruikbare verpakkingen voor vrijstelling van de verpakkingsheffing
in aanmerking komen.”183

199. Evenwel vermocht de wetgever niet de eerder uiteengezette vrijstellingsmogelijkheid af te
schaffen voor de verpakkingen die een minimumhoeveelheid gerecycleerde grondstoffen bevatten:
“Gelet op hetgeen voorafgaat is het niet objectief en redelijk verantwoord dat de niet-herbruikbare
drankverpakkingen onder geen enkele voorwaarde, zelfs niet wanneer bijzonder hoge
recyclagepercentages

zouden

worden

bereikt,

vrijgesteld

kunnen

worden

van

de

verpakkingsheffing.”184

200. De door het Hof vernietigde regeling waarbij de herbruikbare verpakkingen waren vrijgesteld
van de verpakkingsheffing terwijl voor de niet-herbruikbare verpakkingen wel een
verpakkingsheffing verschuldigd was, kon volgens het Hof niet worden vervangen door een
regeling waarin alle verpakkingen aan de verpakkingsheffing zijn onderworpen, maar waarbij die
heffing gelijk is aan nul voor de herbruikbare verpakkingen:
“B.7.4. Er kan worden aangenomen dat, ten aanzien van de in het geding zijnde heffing, voor de
verpakkingen die herbruikbaar zijn en diegene die dat niet zijn een verschil in behandeling
bestaat, waarbij het aan de wetgever toekomt de modaliteiten ervan te bepalen. Nochtans blijft
het te dezen zo dat de maatregel die, ongeacht de vraag of die voortvloeit uit budgettaire
overwegingen of uit zorg voor het leefmilieu, zich ertoe beperkt een vrijstelling te vervangen door
een heffing die gelijk is aan nul, de discriminatie die heeft geleid tot de vernietiging van de
bepalingen van de wet van 22 december 2003 bij het arrest nr. 186/2005, niet heeft doen
verdwijnen.
Ook al wordt de bestreden wet voorgesteld als een herstelwet waarmee de wetgever bovendien
de dwingende begrotingsdoelstellingen waarvoor hij instaat, wil vrijwaren, toch houdt ze geen
rekening met de in het arrest nr. 186/2005 (B.15.5) vermelde voorwaarden waaronder de
algemene milieubalans voor sommige niet-herbruikbare verpakkingen positief zou kunnen
uitvallen en waaronder, rekening houdend met de beschikbare wetenschappelijke gegevens, die
verpakkingen in aanmerking zouden kunnen komen voor een gunstigere regeling dan die
waaraan ze thans zijn onderworpen. In de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet
wordt niet aangegeven dat de wetgever de voorwaarden waaronder, rekening houdend met de
genoemde

wetenschappelijke

gegevens,

een

dergelijke

regeling

aan

de

betrokken

belastingplichtigen had kunnen worden toegekend, zou hebben onderzocht en niet haalbaar zou
hebben geacht.”185

201. De door het Hof vernietigde regeling kon wel worden vervangen door een regeling die de
belastingplichtigen onderwierp aan een heffing van 1,4100 euro per hectoliter voor de individuele
herbruikbare verpakkingen, en aan een heffing van 9,8600 euro per hectoliter voor de individuele
niet-herbruikbare verpakkingen, zelfs wanneer die recycleerbaar zijn:
183

GwH, nr. 195/2004, 1 december 2004, B.24.5.-B.24.6.
GwH, nr. 186/2005, 14 december 2005, B.16.
185 GwH, nr. 156/2006, 18 oktober 2006, B.7.4. (schorsingsarrest). Zie in dezelfde zin GwH, nr. 9/2007, 11 januari
2007 (vernietigingsarrest).
184

www.prator.be

Pagina 90 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884
“B.11. Zoals aangegeven in de voormelde parlementaire voorbereiding en zoals de Ministerraad
aanvoert, zijn de bestreden bepalingen gebaseerd op een criterium dat afhankelijk is van de
gebruiksduur van de in het geding zijnde verpakkingen : herbruikbare verpakkingen, die volgens
de definitie ervan toelaten minstens zevenmaal méér productinhoud te verkopen dan nietherbruikbare verpakkingen, zijn onderworpen aan een heffing die naar verhouding lager is. Zulk
een maatregel is pertinent in het licht van het doel van de wetgever omdat hij toelaat tegelijkertijd
een budgettaire doelstelling te bereiken door alle verpakkingen aan de bestreden heffing te
onderwerpen, en een milieudoelstelling te bereiken door te voorzien in een verhoudingsgewijs
verminderd tarief voor de verpakkingen die performanter zijn, wat de productie van vast afval
betreft, omdat zij minstens zevenmaal kunnen worden gebruikt. In tegenstelling tot hetgeen de
verzoekende partijen aanvoeren, kon de wetgever het voordeel van het verminderd tarief
toekennen voor de verpakkingen die minstens zevenmaal kunnen worden gebruikt, zonder
maatregelen te moeten nemen waarmee dat kan worden gecontroleerd omdat, enerzijds, de wet
op globale wijze beschikt en niet kan worden geacht elk van de specifieke situaties waarvoor zij
geldt, te regelen en, anderzijds, de wetgever kon oordelen dat een onderneming die haar
productie aanpast om herbruikbare verpakkingen te gebruiken, waarschijnlijk niet ertoe zou
worden gebracht het gebruik ervan stop te zetten alvorens de kost ervan te hebben afgeschreven.
B.12.1. In de wet van 30 december 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van
milieutaksen en ecobonussen had de wetgever geopteerd voor een regeling die leidde tot een
dubbel verschil in behandeling, enerzijds, tussen herbruikbare verpakkingen, die van de heffing
zijn vrijgesteld, en niet-herbruikbare verpakkingen en, anderzijds, wat die laatste verpakkingen
betreft, tussen recycleerbare verpakkingen en niet-recycleerbare verpakkingen. Uit de in B.10
aangehaalde parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de wetgever voortaan
wil dat alle verpakkingen, al dan niet herbruikbaar, aan een heffing worden onderworpen, waarbij
het overblijvende verschil, wat het tarief van de heffing betreft, afhankelijk is van het al dan niet
herbruikbare karakter ervan.
B.12.2. Een arrest van het Hof en de motivering ervan hebben in principe niet tot gevolg dat de
wetgever zijn beleid inzake belastingen niet mag wijzigen. Hij heeft beslist alle verpakkingen, al
dan niet herbruikbaar, aan een belasting te onderwerpen, waarbij een verschil blijft bestaan wat
het tarief van de heffing betreft, naar gelang van het al dan niet herbruikbare karakter ervan, en
heeft beslist niet langer het al dan niet recycleerbare karakter ervan in aanmerking te nemen aangezien de mogelijkheid van recyclage thans voor de meeste verpakkingen is gewaarborgd -,
noch de invloed, bij het vervaardigen van de verpakkingen, van het gebruik van gerecycleerde
grondstoffen. Die nieuwe keuzen behoren tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever.” 186

202. De wetgever vermocht volgens het Hof ook wegwerpscheerapparaten van alle aan
milieutaks onderworpen voorwerpen het zwaarst te treffen. Over de omstandigheid dat er niet in
een vrijstelling van de milieutaks was voorzien, oordeelde het Hof dat dit geen schending inhield
van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

186

GwH, nr. 53/2008, 13 maart 2008, B.11.-B.12.2.
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Het Hof onderbouwde zijn beslissing o.m. met de overweging dat andere producten, zoals
wegwerpfototoestellen die noodzakelijk aan de leveranciers worden teruggegeven of producten die
zich lenen tot een statiegeldstelsel, in tegenstelling tot wegwerpscheerapparaten opnieuw
bruikbaar of recycleerbaar. De wetgever vermocht er dus van uit te gaan dat het gebruik van het
scheerapparaat met vervangbare mesjes, dat een duurzamer vervangingsproduct is, moest
worden aangemoedigd. De verschillen tussen de twee categorieën van scheerapparaten
verhinderden niet het scheerapparaat met navulling als vervangingsproduct van het
wegwerpscheerapparaat te beschouwen, aangezien zij wezenlijk dezelfde dienst bewijzen aan de
consument en de overschakeling van het ene op het andere niet op moeilijkheden stuitte die
technisch of commercieel onoverkoombaar zouden zijn.187
De wetgever vermocht ook andere wegwerpvoorwerpen niet aan de milieutaksen te onderwerpen.
Zelfs indien de milieutaksen tot gevolg zouden hebben dat de wegwerpscheerapparaten zouden
verdwijnen, was dit volgens het Hof klaarblijkelijk redelijk verantwoord en dit ondanks het feit dat
wegwerpscheerapparaten geen aanzienlijk deel uitmaken van de afvalstoffen. De milieutaksen
hadden volgens de wetgever immers een signaalfunctie in het bewustwordingsproces inzake
leefmilieu en het symbolisch karakter ervan beoogde aan de consument een heldere boodschap
over te brengen en zijn aandacht te vestigen op de negatieve aspecten van wegwerpgewoonten.
Hoewel de wetgever zich ervan bewust was dat de rechtstreekse weerslag van de milieutaksen op
de vervuiling van het leefmilieu miniem zou zijn, streefde hij er uitdrukkelijk ook culturele doeleinden
mee na, met name het veranderen van het gedrag van de verbruiker. Een wet die het gebruik van
wegwerpscheerapparaten afremt, is volgens het Hof dan ook van die aard dat zij een opvoedende
functie vervult. De keuze, met dat doel, van een dergelijk object onder vele andere kon niet als
willekeurig worden aangemerkt, aangezien het om een object gaat dat vroeger duurzaam was en
waarvan een groot gedeelte van de bevolking dagelijks gebruik maakt.188
Het was evenmin niet klaarblijkelijk zonder redelijke verantwoording dat wegwerpfototoestellen aan
de milieutaksen kunnen ontsnappen of er vermindering van kunnen verkrijgen, aangezien deze
producten toch naar de verdeler moeten terugkeren voor het ontwikkelen van de films. Die
bijzonderheid vergemakkelijkt de recuperatie van de toestellen voor doeleinden van recyclage of
hergebruik. Het blijkt niet dat dit stelsel gemakkelijk werkbaar is wat bijvoorbeeld
wegwerpscheerapparaten betreft: de lage prijs en de frequentie van het gebruik ervan wettigen de
twijfel aan de doeltreffendheid van het stelsel van terugkeer terwijl, in tegenstelling met de
fototoestellen, de consument weinig of geen belang heeft om ze terug te geven aan de
leveranciers.189
Zo is het tot slot ook niet klaarblijkelijk onredelijk de scheerapparaten die volledig wegwerpbaar zijn
anders te behandelen dan die waarvan alleen de vulling wordt weggeworpen: de eerstgenoemde
brengen, zonder noodzaak, een meer aanzienlijke hoeveelheid afvalstoffen voort; in zoverre zij de
consument ertoe brengen een gedeelte van het scheerapparaat weg te werpen dat zou kunnen
worden behouden, symboliseren zij de “wegwerpgewoonten” die de wetgever heeft willen
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GwH, nr. 5/95, 2 februari 1995, B.6.-B.11.
GwH, nr. 5/95, 2 februari 1995, B.12.-B.13.
189 GwH, nr. 5/95, 2 februari 1995, B.14.
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afremmen. Het is niet discriminerend ze aan een milieutaks te onderwerpen waaraan de
scheerapparaten met vulling ontsnappen.190

203. Wel heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het niet duidelijk was dat een objectief en
redelijk criterium van onderscheid verantwoordt dat, terwijl de papier- en kartonsoorten worden
belast met een milieutaks wanneer zij niet tegen een bepaalde datum een bepaald gehalte aan
gerecycleerde vezels bevatten, het papier, welke ook de aard en samenstelling ervan zijn, wordt
vrijgesteld van elke milieutaks wanneer het dient voor het drukken van tijdschriften, ongeacht de
functie en de inhoud ervan.191

§ 4.
Hoogte van het statiegeld en van de eventuele daaraan gekoppelde
heffing
204. Bij het vastleggen van de hoogte van het statiegeld en van de eventuele daaraan gekoppelde
bijdrage, moet eveneens rekening gehouden worden met de eerder vermelde dubbele doelstelling
van het voorkeursscenario SGS, m.n. het aanpakken van de problematiek van het zwerfvuil en het
verhogen van de selectieve inzameling en dus van de recyclagegraad van de eenmalige
drankverpakkingen. Anders dan de milieutaksen en de verpakkingsheffing heeft het
voorkeursscenario aldus niet tot doel om de consumptie van goederen te ontmoedigen die onder
zijn materiële toepassingsgebied vallen.
205. Zowel de hoogte van het bedrag van het statiegeld als de hoogte van de aan het SGS
gekoppelde heffing (of de ernst van een andere aan het SGS gekoppelde verplichting) moeten
evenredig zijn tot de beoogde doelstelling.
Eerder heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld t.a.v. het bedrag van de milieutaks op
batterijen:
“B.10. Ten aanzien van het bedrag van de milieutaks stellen de verzoekende partijen dat de
wetgever geen rekening heeft gehouden met de verscheidenheid van batterijen die in het verbruik
worden gebracht, terwijl zij grote verschillen vertonen wat hun gebruik, hun samenstelling en hun
gewicht betreft.
Uit de in B.2.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet en de gewone
wet van 16 juli 1993 moet worden afgeleid dat de milieutaks gewild is als een belasting die van
een voldoende hoog niveau moet zijn om het nagestreefde doel te bereiken, in dit geval het
maximaal realiseren van een stelsel van statiegeld (Gedr. St., Kamer, 1992-1993, nr. 897/1, p.
76).
Aangezien het doel erin bestaat de producenten aan te zetten om een systeem van statiegeld
voor alle gebruikte batterijen te organiseren, kon de wetgever zonder het gelijkheidsbeginsel te
schenden een eenheidstarief van de milieutaks instellen.”192
190

GwH, nr. 5/95, 2 februari 1995, B.16.
GwH, nr. 6/95, 2 februari 1995, B.2.12.
192 GwH, nr. 8/95, 2 februari 1995, B.10.
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I.v.m. de milieuheffingen op drankverpakkingen heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld:
“B.3.11. Hetzelfde middel voert een schending aan van het evenredigheidsbeginsel, afgeleid uit
het buitensporige bedrag van de belasting, waardoor de verkoopprijs van de drank in een met
milieutaks belaste verpakking wordt verdubbeld, uit het prohibitieve effect ervan, uit het feit dat
geen echt vervangingsprodukt bestaat, in het bijzonder voor de verpakkingen van PVC.
Wanneer de taks die een voorwerp treft dat wordt verkocht, ontradend wil zijn en tot een wijziging
van het gedragspatroon van producenten en consumenten wil leiden, moet zij noodzakelijk hoog
zijn. Door te voorzien in een belasting die zo hoog is dat zij een «prohibitief effect» heeft, heeft
de wetgever een maatregel genomen overeenkomstig de doelstelling die hij nastreeft.
Beoordeeld ten opzichte van die doelstelling is het bedrag van de belasting niet kennelijk
onevenredig.”193

206. De wetgever vermocht volgens het Grondwettelijk Hof het tarief op de milieutaks vast te
stellen op 15 frank per liter, met een minimum van 7 frank per verpakking en daarmee de
traditionele blikjes of wegwerpflesjes met een inhoud van 25 en 33 centiliter proportioneel zwaarder
te belasten:
“B.4.2. Het volume van de drankverpakking is een objectief criterium.
Ten onrechte menen de verzoekende partijen dat de kleinere verpakkingen het voorwerp zijn van
discriminatie omdat zij overdreven zwaar zouden worden belast in het licht van het criterium van
het volume. De wetgever heeft in het algemeen beoogd om alle wegwerpverpakkingen te
elimineren en vermits de kleinere verpakkingen verhoudingsgewijs zwaarder worden belast, zal
de consument eerder geneigd zijn grotere verpakkingen te kopen, welke minder schade
veroorzaken aan het milieu.”194

In gelijkaardige zin moest het Hof zich uitspreken over de regel dat het bedrag van de milieutaks,
dat werd vastgesteld naar gelang van de aard en de hoeveelheid van de inhoud van de
verpakkingen (uitgedrukt in de vorm van verpakkingsvolume-eenheden) voor bestrijdingsmiddelen
minimaal 25 frank zou bedragen, terwijl de milieutaks per volume-eenheid eveneens 25 frank zou
bedragen. Ook het bedrag van het statiegeld zou worden vastgesteld naar gelang van de soort en
de hoeveelheid van het in de verpakking vervatte product, naar rato van 12,50 frank per
verpakkingsvolume-eenheid, waarbij het statiegeld evenwel niet minder mag bedragen dan 12,50
frank per verpakking. Het gevolg van deze regel was dat de verpakkingen die bestrijdingsmiddelen
bevatten, aan een milieutaks en aan statiegeld zouden onderworpen zijn, waarvan het bedrag
hetzelfde was voor een inhoud gelijk aan of kleiner dan vijf liter. Het Hof stelt:
“B.5.1. De parlementaire voorbereiding doet ervan blijken dat met de wijziging van de artikelen
379 en 380 van de wet van 16 juli 1993 de wetgever heeft beoogd een onvolkomenheid te
verhelpen in de formulering die eraan was gegeven door de wet van 7 maart 1996 en die ertoe
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GwH, nr. 7/95, 2 februari 1995, B.3.11.
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heeft geleid de inning van de milieutaksen en de inwerkingstelling van het statiegeld betreffende
de bestrijdingsmiddelen onmogelijk te maken (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 975/1, p. 2).
B.5.2. De ontwikkelingen van het voorstel van wet dat aan de basis ligt van de bestreden
bepalingen tonen aan met welke bedoeling de auteurs ervan, die het advies van de
Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen tot het hunne hebben gemaakt, voor de
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen hebben voorzien in een milieutaks - en om dezelfde
reden, in een statiegeld - van een minimaal bedrag :
«Om te voorkomen dat bij kleine verpakkingen de financiële stimulans om een milieuvriendelijker
systeem in te voeren verwaarloosbaar zou worden, heeft de opvolgingscommissie een
minimumbedrag voorgesteld van 25 frank per verpakking voor de ecotaks en 12,5 frank voor het
statiegeld.» (Parl. St., Kamer, 1996-1997, nr. 975/1, p. 2)
B.5.3. De invoering van de milieutaksen heeft tot doel de gedragspatronen van producenten en
consumenten milieuvriendelijker te maken door de volgende doelstellingen na te streven :
1°

de productie- en de consumptieprocessen die schaarse grondstoffen verspillen en

milieuvervuilend zijn, ontraden;
2° spaarzaam omgaan met de natuurlijke hulpbronnen door het hergebruik, de terugwinning en
de recyclage van grondstoffen;
3° de energie rationeel gebruiken;
4° minder vervuilende productietechnieken toepassen.
De wetgever neemt bijgevolg een maatregel die in overeenstemming is met de doelstelling die hij
nastreeft door het bedrag van de milieutaks op zodanige wijze vast te stellen dat de ontradende
werking ervan is gewaarborgd. Een strikte evenredigheid zou voor de verpakkingen met een
kleine inhoud ertoe leiden dat de milieutaks waarvan zij het voorwerp uitmaken, die werking
verliest.
B.5.4. Overigens, wanneer de wetgever drempels en tarieven vaststelt zoals die waarin de
bestreden bepalingen voorzien, moet hij gebruik kunnen maken, zonder daarom een
klaarblijkelijke fout te begaan, van categorieën die, noodzakelijkerwijs, de verscheidenheid van
toestanden slechts met een zekere graad van benadering opvangen. Het beroep op dat procédé
is niet onredelijk op zich; niettemin moet in ieder afzonderlijk geval worden onderzocht of
hetzelfde geldt voor de wijze waarop het werd aangewend.
B.5.5.

De omstandigheid dat de kleine verpakkingen in een geconcentreerde vorm een

hoeveelheid industriële producten bevatten die vergelijkbaar is met die welke de grotere
verpakkingen in verdunde vorm bevatten, volstaat niet om aan te tonen dat de bestreden
maatregel niet geschikt zou zijn : de milieutaks waarin de artikelen 379 en volgende van de wet
van 16 juli 1993 voorzien, beoogt immers verpakkingen die sommige industriële producten
bevatten en niet de producten als dusdanig, die overigens onderworpen zijn aan andere
bepalingen van de wet. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 1993 blijkt dat de
wetgever de bedoeling heeft gehad te voorkomen dat sommige industriële verpakkingen « op een
niet-verantwoorde wijze worden vernietigd of in het milieu terecht komen alleen al omdat de
rechtstreeks betrokkenen niet weten wat ze met de lege verpakking moeten aanvangen als de
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inhoud eenmaal is verbruikt »; de milieutaks heeft dus betrekking op de verpakking en kan niet
worden vermeden dan indien er statiegeld voor wordt gevraagd (Parl. St., Kamer, 1992-1993, nr.
777/5, p. 4; in dezelfde zin, Senaat, 1992-1993, nr. 897-17, p. 161); zo ook heeft de wetgever, bij
de wijziging van de wet van 16 juli 1993 door die van 7 maart 1996, gewild dat de vrijstellingen
van de milieutaks niet alleen zouden steunen op een regeling van statiegeld, maar ook op
regelingen van bijzondere en aangepaste ophaling, retourpremie of verpakkingskrediet (Parl. St.,
Kamer, 1995-1996, nr. 328/1, p. 7, en nr. 328/3, p. 3) en heeft hij voorzien in een bijzondere
regeling van ophaling (artikel 380 van de wet van 16 juli 1993). Vermits aldus de zorg tot
uitdrukking werd gebracht te voorkomen dat de desbetreffende industriële verpakkingen zouden
worden achtergelaten en in dat opzicht het risico dat die verpakkingen opleveren, niet strikt
evenredig is met de omvang ervan, blijkt het bedrag van de milieutaks en van het statiegeld die
krachtens de bestreden bepalingen op de kleine verpakkingen worden geheven, niet klaarblijkelijk
onredelijk te zijn.
Weliswaar heeft de Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen erop gewezen dat de
geconcentreerde producten niet dienden te worden bestraft omdat de vermindering van het
verpakkingsvolume bijdraagt tot de vermindering van het volume van het verpakkingsafval; maar
die opmerking volstaat niet om aan te tonen dat de bestreden maatregel niet geschikt zou zijn,
vermits de Opvolgingscommissie zelf heeft geoordeeld dat « voor kleine verpakkingen de
milieutaks, alsook het statiegeld, voldoende hoog moet zijn teneinde het realiseren van de
doelstelling van de wet maximale kansen te bieden » (advies van de Opvolgingscommissie van
22 november 1996 betreffende de milieutaksen, Jaarverslag 1996, p. 35).” 195

207. Het past hier ook te herinneren aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over de
milieutaks op wegwerpscheerapparaten. De wetgever vermocht volgens het Hof deze producten
van alle aan milieutaks onderworpen voorwerpen het zwaarst te treffen. De omstandigheid dat het
bedrag van de belasting proportioneel het hoogste was en dat er in geen mogelijkheid van
vermindering van de milieutaks was voorzien, oordeelde het Hof dat dit geen schending inhield van
het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel:
“B.7. Wanneer de belasting die wordt geheven op een voorwerp dat tegen 4 of 6,50 frank
verkocht wordt, ontmoedigend wil zijn, moet zij noodzakelijk proportioneel zwaarder zijn dan die
welke geheven wordt op andere voorwerpen.”196

208. Uit wat voorafgaat volgt dat de hoogte van het bedrag van het statiegeld evenredig moet zijn
tot de beoogde doelstelling, nl. de consument aanmoedigen om de drankverpakkingen terug te
brengen naar de inzamelpunten, zodat een teruggavegraad bereikt wordt van 90%.
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De vergelijking met andere Europese landen leert dat deze met een statiegeld van 25 eurocent
een teruggavegraad behalen van meer dan 90%.
De impactanalyse stelt ter zake (pg. 29 en p. 37):
“Ervaringen in het buitenland laten zien dat de retourpercentages variëren van 80 % tot 98 %10.
In landen met een relatief hoog statiegeldbedrag van € 0,25 per verpakking, zoals Duitsland en
Nederland, ligt het retourpercentage op 95 % tot 98 %11. Een exact verband is echter moeilijk
aan te geven.
[…]
Het is echter aannemelijk dat tussen de hoogte van het statiegeldbedrag en het
inzamelpercentage een causaal verband bestaat. Immers, de prikkel bij een hoog
statiegeldbedrag is groter om de verpakkingen te retourneren dan bij een laag statiegeldbedrag.
Het is daarom niet waarschijnlijk dat een relatief lage teruggavegraad gecombineerd voor zal
komen met een hoog statiegeldbedrag en vice versa.
[…]
Het uitgangspunt van onze studie is een statiegeldbedrag van 25 cent en een retourpercentage
van gemiddeld 90 %. In de omringende landen met een statiegeldbedrag van 25 cent (Nederland
en Duitsland) zijn de retourpercentages 98 %. Het is daarom waarschijnlijker om te
veronderstellen dat de retourpercentages bij een bedrag van 25 cent (op termijn) hoger worden
dan 90 % dan dat ze lager worden dan 90 %. Dit geldt nog sterker bij een statiegeldbedrag van
50 cent.”

De doelstelling van het statiegeld verantwoordt eveneens dat eenzelfde statiegeld wordt ingesteld
voor alle eenmalige drankverpakkingen van metaal of kunststof ongeacht het materiaal of de
grootte.

209. Ook de hoogte van de aan het SGS gekoppelde bijdrage (of de ernst van een andere aan
het SGS gekoppelde verplichting) moet evenredig zijn tot de beoogde doelstelling, nl. de
producent/importeur aanmoedigen om deel te nemen aan het SGS. Een belasting op afval
onderworpen aan een verhoogde terugnameplicht zal als bijkomende doelstelling hebben om de
verpakkingsverantwoordelijke aan te moedigen de verhoogde terugnamequota’s te halen.

§ 5.

Terugnameplicht van statiegeldverpakkingen

PROBLEEMSTELLING

210. Het voorkeursscenario SGS vertrekt van het uitgangspunt om enkel de grote distributiecentra
(boven 400 m² verkoopsoppervlakte) als inzamelpunt te laten optreden en statiegeldverpakkingen
terug te nemen in ruil voor cash terugbetaling of tegoedbonnen. De overige distributiecentra en
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verkooppunten kunnen vrijwillig aansluiten. Inzameling in publieke plaatsen (zonder controle) en
containerparken wordt in het kader van de opmaak blauwdruk buiten beschouwing gelaten. Er kan
– ook zonder verplichting – beslist worden om op bepaalde publieke locaties (vb. op
containerparken, op centrale punten) terugnamemachines te plaatsen.
Impliciet lijkt men ervan uit te gaan dat distributiecentra van boven de 400 m² die geen enkele
drankverpakking te koop aanbieden die aan het statiegeldsysteem onderworpen is, niet onder de
terugnameplicht vallen.

211. De verplichte terugname wordt in het voorkeursscenario aldus gekoppeld aan twee
cumulatieve voorwaarden, met name aan het te koop aanbieden van drankverpakkingen die
onderworpen zijn aan het SGS en aan de voorwaarde een distributiecentrum te zijn met een
verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m².
212. De eerste voorwaarde stelt vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel geen problemen.
Het is redelijk verantwoord om ervoor te kiezen dat enkel distributiecentra die dranken te koop
aanbieden onder het toepassingsgebied vallen. Het valt niet in te zien waarom distributiecentra die
volledig vreemd zijn aan de verkoop van aan het SGS onderworpen verpakkingen, een verplichting
tot terugname opgelegd zouden krijgen.
213. De tweede voorwaarde doet meer vragen rijzen vanuit het gelijkheidsbeginsel.
Ten eerste rijst de vraag of het objectief en redelijk verantwoord is dat distributiecentra van minder
dan 400 m² die drankverpakkingen onderworpen aan het SGS te koop aanbieden, niet
onderworpen worden van de terugnameplicht.
Ten tweede rijst de vraag of het objectief en redelijk verantwoord is dat distributiecentra van meer
dan 400 m² die slechts een beperkt aantal drankverpakkingen onderworpen aan het SGS te koop
aanbieden, onderworpen zijn aan de terugnameplicht, terwijl kleine distributiecentra wel vrijgesteld
zijn.

DE
VERGELIJKING
DISTRIBUTIECENTRA

TUSSEN

GROTE

EN

KLEINE

214. Het is denkbaar dat grote distributiecentra de regeling uit het voorkeursscenario zouden
aanvechten voor het Grondwettelijk Hof omdat zij een verplichting opgelegd krijgen om te fungeren
als inzamelpunt en de kleine distributiecentra niet. Deze laatste kunnen er facultatief voor opteren
om als inzamelpunt te fungeren.197

197

Bijvoorbeeld omdat ze willen vermijden dat klanten bij de grote distributiecentra hun inkopen zouden gaan doen
omdat ze daar ook hun drankverpakkingen kunnen inruilen.
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215. Er zijn argumenten voorhanden die aangevoerd kunnen worden om de vrijstelling van de
terugnameplicht voor kleine distributiecentra te verantwoorden:
- Door aan de grote distributiecentra een verplichting op te leggen om als terugnamepunt te
fungeren, wordt een groot doelpubliek bereikt, hetgeen de inzameling bevordert en dus het
doel van de invoering van het SGS ten goede komt.
-

De keuze voor de grote distributiecentra is bovendien ingegeven door de bekommernis om
de logistieke last van het statiegeldsysteem te beperken.
De impactanalyse toont immers aan dat “de kosten in het vijfde scenario [scenario zonder
kleine distributeurs als terugnamepunten] het laagst zijn. Belangrijke redenen hiervoor zijn
dat alleen inzameling mogelijk is via de grote distributie. Hierdoor zijn er geen kosten voor
containerparken, publieke ruimten. kleine distributie en telcentra. Ook zijn de
transportkosten het laagst, omdat alleen verpakkingen getransporteerd hoeven te worden
vanuit de logistieke centra van de grote distributiewinkels naar de recyclage” (pg. 28).

-

Tevens wordt beoogd om de operationele lasten van het statiegeldsysteem voor kleinere
handelaars te verlichten. Wanneer deze gedwongen worden om te fungeren als
inzamelpunt, dreigen zij immers een zware bijkomende last opgelegd te krijgen. Gelet op
de beperkte schaal van hun activiteiten, is het relatief belang van deze last groter dan bij
grotere distributiecentra.
Grotere distributiecentra beschikken over meer logistieke opslagcapaciteit en ruimte om
één of meerdere statiegeldmachines te plaatsen. Op basis van een vergelijking met
Duitsland wordt het ruimtebeslag per RVM voor middelgrote supermarkten geschat op 8
m² (inclusief opslag materialen) en voor grote supermarkten op 50 m² voor 4 RVM’s. Ter
info: op basis van een vergelijking met Duitsland blijkt dat ingeval van kleine
distributiecentra per verpakking rekening moet worden gehouden met een ruimtebeslag
van 0,008 m². Een zak met 120 verpakkingen neemt 1 m² ruimte in beslag.
In de beschrijving van de “best practices” stelt de Commissie dat de lidstaten de
operationele lasten van statiegeldsystemen voor deelnemende kleine ondernemingen
kunnen verlichten, bv. door de vaststelling van drempels. Om een voorbeeld te geven:
kleine kiosken hebben vaak niet voldoende opslagruimte om hun terugnameverplichtingen
na te komen. Daarom kan het redelijk zijn hen van bepaalde verplichtingen vrij te stellen.
Daarbij moet volgens de Commissie echter wel worden nagegaan of dergelijke vrijstellingen
niet de algehele kwaliteit en werking van het statiegeld- en retoursysteem zouden
aantasten of tot discriminatie bij de toepassing van de voorwaarden ervan zouden leiden.198

216. Vervolgens rijst de vraag of het onderscheid dat in het voorkeursscenario gemaakt wordt op
basis van een oppervlakte van 400 m², een pertinent criterium is dat evenredig is met de
nagestreefde doelstelling.

Mededeling van de Commissie – Drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen,
PB 2009, C 107, 7.
198
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Hoger werd reeds aangegeven dat de wetgever een zekere beoordelingsbevoegdheid heeft bij het
bepalen van een criterium.
Ook in Nederland en Duitsland (zie infra, “§ 6. Het toepassingsgebied in Nederland en Duitsland”)
wordt een criterium gehanteerd op basis van de oppervlakte, weze het dat het criterium gehanteerd
wordt als beperking op de terugnameplicht (en niet als vrijstelling erop zoals in het
voorkeursscenario).
-

-

Duitsland: Verkopers die over een verkoopoppervlakte van minder dan 200 m²
beschikken, dienen alleen verpakkingen terug te nemen van de merken die zij
in de handel brengen.
Nederland: Degene die een drank aan een ander ter beschikking stelt vanuit
een plaats van verkoop met een verkoopoppervlakte van minder dan 200 m²,
kan de inname, bedoeld in het tweede lid, beperken tot verpakkingen die vanuit
die plaats van verkoop zelf aan een ander ter beschikking zijn gesteld.

217. Het komt er dus op aan om aan te tonen dat met het criterium van 400 m² voldoende de
doelstellingen worden bereikt.
Zo stelt de impactanalyse bijvoorbeeld (pg. 33-34):
“Een eerste belangrijke parameter [voor de hoogte van de kosten van het SGS] is het aantal
statiegeldmachines. In onze studie is aangenomen dat er in totaal 3282 statiegeldmachines
worden geïnstalleerd in de grote distributie, 656 in containerparken en 500 in publieke
ruimten.199 Omdat het aantal statiegeldmachines een belangrijke bepalende factor is in de totale
kosten, hebben we de aannames over aantallen getoetst door het aantal machines in de
scenario’s te vergelijken met de situatie in het buitenland. Schattingen van het aantal
statiegeldmachines en inwoners zijn weergegeven in Tabel 8.

199

Voetnoot 23 van de geciteerde impactanalyse: Hierbij is aangenomen dat, net als in Duitsland, in de
hypermarkten (2500 m2 en groter) gemiddeld vier statiegeldmachines worden geplaatst en in de supermarkten
(400m2 en 2500 m2) gemiddeld twee. Het aantal hypermarkten in het Vlaamse gewest bedraagt 52 en het aantal
supermarkten 1537. (Belgian Federal Government, 2014).
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/statbel/informatie/statbel/in_de_kijker_archief/in_de_kijker_2014/
meer_hyper-en_supermarkten_in_Vlaanderen_en_Wallonie.jsp#.VRUo7Hl0zIW. Daarnaast zijn er in scenario 1 en
2 nog additioneel RVM’s in containerparken (656 stuks) en publieke ruimten (500 stuks), waardoor het aantal op
4438 uitkomt. In scenario 3 en 4 komt het aantal RVM’s uit op 3782 omdat alleen in publieke ruimten (500)
additioneel statiegeldmachines worden geplaatst. Omdat in scenario vier en vijf geen drankenkartons worden
ingenomen, is vervanging van de huidige statiegeldmachines (naar schatting 719) in deze scenario’s overbodig. In
totaal zijn namelijk 1250 statiegeldmachines in België aanwezig. Onbekend is het aandeel in Vlaanderen. Uitgaande
van een aandeel van 57,5% (bevolkingsaantal) gaan we uit van 719.
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Tabel 8: Aantal statiegeldmachines en inwoners andere EU-landen Land
Land

Aantal RVM’s

Aantal inwoners

Aantal RVM's / mln
inwoners

Duitsland

50.000

80,7

620

Zweden

5.900

9,6

615

Finland

4.000

5,5

727

Estland

630

1,3

485

Denemarken

3.100

5,6

554

Nederland

4.300

16,8

256

Gemiddelde

11.322

20

543

Bron aantal inwoners: Eurostat Bron aantal statiegeldmachines: Tomra Systems
De tabel laat zien dat het aantal statiegeldmachines varieert van 485 per miljoen inwoners in
Estland tot 727 per miljoen inwoners in Finland. Nederland is duidelijk afwijkend, met relatief
weinig statiegeldmachines, gegeven het bevolkingsaantal. Gemiddeld over de verschillende
landen bedraagt het aantal machines 543 per miljoen inwoners 3. Bij een inwoneraantal van 6,4
miljoen in Vlaanderen, zou het aantal terugnamemachines voor statiegeldverpakkingen voor
Vlaanderen uitkomen op zo’n 3470. Het aantal terugnamemachines in de scenario’s in de grote
distributie (3282) lijkt daarmee op basis van bevolkingsaantallen in het buitenland een redelijke
aanname. Extra statiegeldmachines in publieke ruimten en containerparken lijken daarom niet
noodzakelijk, ook gegeven het feit dat dit in de buitenlandse praktijk nauwelijks voorkomt. De
tweede gevoeligheidsanalyse betreft daarom het weglaten van statiegeldmachines in
containerparken en publieke ruimten. Hiermee kunnen de jaarlijkse kosten dalen met € 5 mln in
scenario 4 tot € 13 mln in scenario 1.”
[eigen onderlijning]

218. Verder moet opgemerkt worden dat zelfs wanneer het Grondwettelijk Hof de regeling waarbij
distributiecentra met een oppervlakte van minder dan 400 m² vrijgesteld worden, strijdig zou
bevinden met het gelijkheidsbeginsel, dit de invoering van het statiegeldsysteem juridisch niet op
de helling zet.
Het lijkt ons immers waarschijnlijker dat het Grondwettelijk Hof de vrijstelling voor de kleine
distributiecentra zou vernietigen, veeleer dan dat ze de terugnameverplichting voor de grote
distributiecentra zou vernietigen. Aldus zou een terugnameplicht gelden voor elke verkoper.
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DE VERGELIJKING NAARGELANG VAN
DRANKEN ONDERWORPEN AAN HET SGS

DE

VERKOCHTE

219. Grote distributiecentra (meer dan 400 m²) die slechts sporadisch dranken verkopen, zouden
kunnen argumenteren dat ze zich in dezelfde positie bevinden als kleine distributiecentra,
aangezien ze ook slechts een beperkte hoeveelheid dranken verkopen.
Een distributiecentrum van meer dan 400 m² dat zich in essentie niet toespitst op verkoop van
dranken en voedingswaren, maar een beperkte hoeveelheid dranken aanbiedt onderworpen aan
het SGS (bv. aan de kassa of in automaten), valt evenwel ook onder de inzamelplicht.
De inzamelplicht zou dergelijke distributiecentra ertoe kunnen aanzetten om niet langer dranken te
koop aan te bieden die aan het SGS onderworpen zijn.
Omgekeerd kunnen zich situaties voordoen waarbij
drankverpakkingen verkopen dan grote distributiecentra.

kleine

distributiecentra

meer

220. De vraag rijst bijgevolg of het objectief en redelijk verantwoord is dat distributiecentra van
meer dan 400 m² die slechts een beperkt aantal drankverpakkingen onderworpen aan het SGS
verkopen, niet vrijgesteld worden van de terugnameplicht.
Omgekeerd rijst de vraag of kleine distributiecentra die veel drankverpakkingen verkopen, ook niet
tot terugname verplicht moeten worden.

221. In dat verband zou geargumenteerd kunnen worden dat de terugnameplicht niet gebaseerd
is op het aantal verkochte drankverpakkingen of de aard van de handelszaak (als proxi van het
aantal verkochte drankverpakkingen).
Er bestaat in die optiek aldus geen verband tussen de terugnameplicht voor grote distributiecentra
en het aantal verkochte dranken. Of anders gesteld: de terugnameplicht aan grote distributiecentra
wordt niet opgelegd omdat ervan uitgegaan wordt dat deze grote distributiecentra de meeste
drankverpakkingen onderworpen aan het SGS zouden verkopen.
Ze wordt daarentegen wel opgelegd omdat de grote distributiecentra een groot doelpubliek
bereiken, hetgeen de inzameling bevordert en dus het doel van de invoering van het SGS ten
goede komt. Geargumenteerd zou kunnen worden dat door ook grote distributiecentra onder het
toepassingsgebied te brengen die slechts sporadisch dranken verkopen, bijgedragen wordt aan
het doel om een groot doelpubliek te bereiken en aldus tot een grote inzameling te komen.

222. Het is evenwel maar de vraag of een dergelijke verantwoording pertinent en redelijk
verantwoord is en of geen onevenredig zware last opgelegd wordt aan grote distributiecentra die
slechts een beperkt aantal dranken verkopen.
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De terugnameplicht voor grote distributiecentra geldt immers enkel wanneer dranken te koop
worden aangeboden die aan het SGS onderworpen zijn. Grote distributiecentra die geen dranken
onderworpen aan het SGS verkopen, zijn niet onderworpen aan de terugnameplicht.
Het lijkt dan ook moeilijk te verantwoorden waarom grote distributiecentra met een zeer beperkte
verkoop van aan het SGS onderworpen drankverpakkingen, dezelfde inzamelverplichting opgelegd
zouden moeten krijgen.
Het doel van de maatregel zou wellicht ook bereikt worden wanneer de terugnameplicht enkel geldt
voor andere grote distributiecentra dan degene die een beperkt aantal dranken te koop aanbieden.
De maatregel zou bovendien tot gevolg kunnen hebben dat de grote distributiecentra met een
beperkte drankverkoop, drankverpakkingen onderworpen aan het SGS weren uit hun assortiment.
Dit gaat de finaliteit van het SGS die erop gericht is tot een hogere inzameling te komen, te buiten.
Bovendien zal de consument minder geneigd zijn om verpakkingen terug te brengen naar grote
distributiecentra van buiten de voedingsindustrie.

223. Vanuit dit oogpunt zou dus overwogen kunnen worden om in een vrijstelling of een
beperktere terugnameverplichting te voorzien voor grote distributiecentra die slechts beperkt
dranken aanbieden.
224. Tot slot kan opgemerkt worden dat de decreetgever er ook voor zou kunnen opteren om de
grote en kleine distributiecentra gelijk te behandelen door:
- hetzij aan geen van beide een terugnameplicht op te leggen. Dit zou bovendien het
voordeel bieden dat geen toezicht en controle gehouden moeten worden op de naleving
van de terugnameplicht door grote distributiecentra. In een dergelijk facultatief systeem is
het wel aangewezen om in voldoende stimuli te voorzien voor handelaars om als
terugnamepunt te fungeren, zodat de terugnamegraad van 90% gewaarborgd is.
-

aan alle verkopers een terugnameplicht op te leggen, desgevallend met een beperking voor
kleine handelszaken (bv. 200 m²) tot de verkochte dranken of verpakkingen (zoals in
Duitsland en Nederland).

§ 6.

Het toepassingsgebied in Nederland en Duitsland

NEDERLAND

225. Het thans vigerende statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in Nederland is niet
wettelijk geregeld en werd ontwikkeld door het bedrijfsleven.
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Sinds 1 januari 2006 is het Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton (hierna: het
Verpakkingsbesluit) van kracht. Dit besluit maakt bedrijven verantwoordelijk voor de organisatie en
kosten van de inzameling en recyclage van hun verpakkingsafval.
In het Verpakkingsbesluit is een paragraaf opgenomen waarin staat dat er statiegeld wordt
geheven op plastic flesjes.200 Deze paragraaf is echter nooit in werking getreden.
Bij besluit van 27 oktober 2014 werden de bepalingen uit het Verpakkingsbesluit omtrent het
statiegeld gewijzigd. Ook dit besluit treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip. Thans luiden
de bepalingen omtrent het statiegeld als volgt201:
“§ 6. Statiegeld op drankverpakkingen
Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In deze paragraaf wordt onder drank verstaan: vloeistof bestemd voor menselijke consumptie en
primair bedoeld om te worden gedronken.
Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1. Een ieder die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een drank in een verpakking aan een
ander ter beschikking stelt, heft op die verpakking statiegeld.
2. De in het eerste lid bedoelde verpakking wordt na gebruik met terugbetaling van het statiegeld
in ieder geval ingenomen door degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een
verpakking van dezelfde materiaalsoort aan een ander ter beschikking stelt. De inname geschiedt
op de plaats waar een dergelijke verpakking ter beschikking wordt gesteld of in de onmiddellijke
omgeving.
3. Degene die een drank aan een ander ter beschikking stelt vanuit een plaats van verkoop met
een verkoopoppervlakte van minder dan 200 m2, kan de inname, bedoeld in het tweede lid,
beperken tot verpakkingen die vanuit die plaats van verkoop zelf aan een ander ter beschikking
zijn gesteld.
Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, is niet van toepassing op:
a. verpakkingen van:
1°. medicinale drank, zijnde een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van
de Geneesmiddelenwet,

200

In de versie van het Verpakkingsbesluit zoals van toepassing voor de wijziging bij besluit van 27 oktober 2014
betrof het “§ 4 Statiegeld op drankverpakkingen” (artikelen 8 -11).
201 Voor het Verpakkkingsbesluit, zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0035711/geldigheidsdatum_02-10-2015

www.prator.be

Pagina 104 van 128
Juridische studie SGS - definitieve versie - 4884
2°. wijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, alsmede drank die door
alcoholische gisting is verkregen uit het sap van vruchten anders dan van druiven en uitsluitend
of ten dele bestanddelen bevat afkomstig van die vruchten,
3°. sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet,
4°. matig-alcoholhoudende drank zijnde alcoholhoudende drank die bij een temperatuur van
twintig graden Celsius voor meer dan twaalf en minder dan vijftien volumeprocenten uit alcohol
bestaat;
b. drankenkartons;
c. verpakkingen die direct voor verkoop met een drank worden gevuld;
d. verpakkingen van dranken met een inhoud van 1 deciliter of minder;
e. verpakkingen van dranken waarbij de producent of importeur kan aantonen dat er op jaarbasis
minder dan 500.000 eenheden consumentenverpakkingen in Nederland aan consumenten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Bij ministeriële regeling wordt de hoogte van het statiegeld, bedoeld in artikel 12, eerste lid,
bepaald. In die regeling kan per soort drankverpakking of per volume van de drankverpakking de
hoogte van het statiegeld worden vastgesteld.
Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1. Indien de verplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van toepassing is, voorziet de producent
of importeur de verpakking van een aanduiding omtrent het statiegeld. Onze Minister kan vorm
en inhoud van deze aanduiding vaststellen.
2. De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk en onuitwisbaar op de verpakking
aangebracht.”

DUITSLAND

226. In Duitsland is het statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen wettelijk geregeld in
de “Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen” (verordening
betreffende de preventie en de terugwinning van verpakkingsafval) van 21 augustus 1998 (BGB1.
1998 I, 2379; hierna: VerpackV).202

202

Voor de volledige tekst van de VerpackV: http://www.gesetze-im-internet.de/verpackv_1998/index.html
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De statiegeldregeling zit vervat in § 9 “Pfandhebungs- und Rücknamhmepflicht für
Einweggetränkeverpackungen”. Wat de terugnameplicht in het statiegeldsysteem betreft, verwijst
§9 naar §6, (8).
Volgens deze bepaling moet de verkoper de door de eindverbruiker gebruikte lege
verkoopverpakkingen op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van feitelijke levering
kosteloos terugnemen. De verkoper moet de particuliere eindverbruiker door middel van duidelijk
herkenbare en leesbare schriftelijke mededelingen wijzen op de mogelijkheid tot teruggave. De
verplichting geldt alleen voor verpakkingen van de soort, vorm en grootte, en voor verpakkingen
van goederen die tot zijn assortiment behoren. Verkopers die over een verkoopoppervlakte van
minder dan 200 m² beschikken, dienen alleen verpakkingen terug te nemen van de merken die zij
in de handel brengen. Bij een verkoop uit automaten moet de verkoper de terugname en het
statiegeld garanderen door in specifieke terugnamemogelijkheden te voorzien op redelijke afstand
van de verkoopautomaten.
“§ 9 Pfanderhebungs- und Rücknahmepflicht für Einweggetränkeverpackungen
(1) Vertreiber, die Getränke in Einweggetränkeverpackungen mit eine Füllvolumen von 0,1 Liter
bis 3 Liter in Verkehr bringen, sind verpflichtet, von ihrem Abnehmer ein Pfand in Höhe von
mindestens 0,25 Euro einschließlich Umsatzsteuer je Verpackung zu erheben. Satz 1 gilt nicht
für Verpackungen, die nicht im Geltungsbereich der Verordnung an Endverbraucher abgegeben
werden. Das Pfand ist von jedem weiteren Vertreiber auf allen Handelsstufen bis zur Abgabe an
den Endverbraucher zu erheben. Vertreiber haben Getränke in Einweggetränkeverpackungen,
die nach Satz 1 der Pfandpflicht unterliegen, vor dem Inverkehrbringen deutlich lesbar und an gut
sichtbarer Stelle als pfandpflichtig zu kennzeichnen und sich an einem bundesweit tätigen
Pfandsystem

zu

beteiligen,

das

Systemteilnehmern

die

Abwicklung

von

Pfanderstattungsansprüchen untereinander ermöglicht. Das Pfand ist bei Rücknahme der
Verpackungen zu erstatten. Ohne eine Rücknahme der Verpackungen darf das Pfand nicht
erstattet werden. Hinsichtlich der Rücknahme gilt § 6 Abs. 8 entsprechend. Bei Verpackungen,
die nach Satz 1 der Pfandpflicht unterliegen, gilt an Stelle des § 6 Abs. 8 Satz 4, dass sich die
Rücknahmepflicht nach § 6 Abs. 8 Satz 1 auf Verpackungen der jeweiligen Materialarten Glas,
Metalle, Papier/Pappe/Karton oder Kunststoff einschließlich sämtlicher Verbundverpackungen
mit diesen Hauptmaterialien beschränkt, die der Vertreiber in Verkehr bringt. Beim Verkauf aus
Automaten hat der Vertreiber die Rücknahme und Pfanderstattung durch geeignete
Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu den Verkaufsautomaten zu gewährleisten.
Die zurückgenommenen Einweggetränkeverpackungen im Sinne von Satz 1 sind vorrangig einer
stofflichen Verwertung zuzuführen.
(2)
Absatz
1
findet
nur
Anwendung
auf
nicht
ökologisch
vorteilhafte
Einweggetränkeverpackungen im Sinne von §3 Abs. 4, die folgende Getränke enthalten:
1. Bier (einschließlich alkoholfreies Bier) und Biermischgetränke,
2. Mineral-, Quell-, Tafel- und Heilwässer und alle übrigen trinkbaren Wässer,
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3. Erfrischungsgetränke mit oder ohne Kohlensäure (insbesondere Limonaden einschließlich
Cola-Getränke, Brausen, Bittergetränke und Eistee). Keine Erfrischungsgetränke im Sinne von
Satz 1 sind Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte, Gemüsenektare, Getränke mit einem
Mindestanteil von 50 Prozent an Milch oder an Erzeugnissen, die aus Milch gewonnen werden,
und Mischungen dieser Getränke sowie diätetische Getränke im Sinne des § 1 Abs. 2
Buchstabe c der Diätverordnung, die ausschließlich für Säuglinge oder Kleinkinder angeboten
werden,
4. alkoholhaltige Mischgetränke, die
a) hergestellt wurden unter Verwendung von
aa) Erzeugnissen, die nach § 130 Abs. 1 des Gesetzes über das
Branntweinmonopol der Branntweinsteuer unterliegen, oder
bb) Fermentationsalkohol aus Bier, Wein oder weinähnlichen Erzeugnissen,
auch in ;weiterverarbeiteter Form, der einer technischen Behandlung
unterzogen wurde, die nicht mehr der guten Herstellungspraxis entspricht, und
einen Alkoholgehalt von weniger als 15 Volumenprozent aufweisen, oder
b) weniger als 50 Prozent Wein oder weinähnliche Erzeugnisse, auch in
weiterverarbeiteter Form, ;enthalten.
(3) Hersteller und Vertreiber von ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackungen sowie
von Einweggetränkeverpackungen, die nach Absatz 2 keiner Pfandpflicht unterliegen, sind
verpflichtet, sich an in Zusammenarbeit mit der juris GmbH einem System nach § 6 Abs. 3 zu
beteiligen, soweit es sich um Verpackungen handelt, die beim privaten Endverbraucher anfallen.”

Omtrent de terugname geldt § 6, (8) VerpackV dat als volgt luidt:
“§ 6 Pflicht zur Gewährleistung der flächendeckenden
Verkaufsverpackungen, die beim privaten Endverbraucher anfallen

Rücknahme

von

(…)
(8) Falls kein System nach Absatz 3 eingerichtet ist, sind alle Letztvertreiber verpflichtet, vom
privaten Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der
tatsächlichen Übergabe oderin dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und
einer Verwertung entsprechend den Anforderungen nach Anhang I Nr. 1 zuzuführen sowie die
Anforderungen nach Anhang I Nr. 4 zu erfüllen. Die Anforderungen an die Verwertung können
auch durch eine erneute Verwendung oder Weitergabe an Vorvertreiber oder Hersteller erfüllt
werden. Der Letztvertreiber muss den privaten Endverbraucher durch deutlich erkennbare und
lesbare Schrifttafeln auf die Rückgabemöglichkeit nach Satz 1 hinweisen. Die Verpflichtung nach
Satz 1 beschränkt sich auf Verpackungen der Art, Form und Größe sowie solcher Waren, die der
Vertreiber in seinem Sortiment führt. Für Vertreiber mit einer Verkaufsfläche von weniger als 200
Quadratmetern beschränkt sich die Rücknahmeverpflichtung auf die Verpackungen der Marken,
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die der Vertreiber in Verkehr bringt. Hersteller und Vorvertreiber von Verpackungen nach Absatz
1 Satz 1 sind im Fall des Satzes 2 verpflichtet, die nach Satz zurückgenommenen Verpackungen
am Ort der tatsächlichen Übergabe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung
entsprechend den Anforderungen nach Anhang I Nr. 1 zuzuführen sowie die Anforderungen nach
Anhang I Nr. 4 zu erfüllen. Es können abweichende Vereinbarungen über den Ort der Rückgabe
und die Kostenregelung getroffen werden. Die Anforderungen an die Verwertung können auch
durch eine erneute Verwendung erfüllt werden. Die Sätze 4 und 5 gelten entsprechend.”

Afdeling 4.

§ 1.

Standstill

Algemeen

227. In 1994 werd in Titel II van de Grondwet ‘De Belgen en hun rechten’ een artikel 23
ingeschreven dat een aantal economische, sociale en culturele rechten bevat.
Het artikel voorziet in het eerste lid in algemene bewoordingen dat ieder het recht heeft een
menswaardig leven te leiden. Het derde lid bevat een opsomming van die rechten waaronder onder
meer het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Uit het recht op de bescherming van
een gezond leefmilieu wordt door zowel het Grondwettelijk Hof, als door de Raad van State een
standstill-verplichting afgeleid waarop burgers zich in rechte kunnen beroepen tegen de
overheid203. Deze standstill-verplichting is een ‘cliquetsysteem’ inzake leefmilieu dat zich tot de
overheid richt204. Het verhindert “dat de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat wordt
geboden door de van toepassing zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat
daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang”205. Uit een analyse van de
rechtspraak blijkt dat de standstill-verplichting inzake de bescherming van het leefmilieu
geschonden is wanneer (1) twee elkaar in de tijd opvolgende algemene rechtsnormen (2) globaal
bekeken geen gelijkwaardig niveau van bescherming van het leefmilieu bieden en (3) waarbij de
nieuwe rechtsnorm het bestaand beschermingsniveau aanzienlijk doet dalen (4) zonder dat hier
redenen van algemeen belang voor bestaan.206

203

Zie bv. GwH, nr. 137/2006, 14 september 2006, B.7.1; GwH, nr. 145/2006, 28 september 2006, B.5.1; GwH, nr.
87/2007, 20 juni 2007, B.5; GwH, nr. 114/2008, 31 juli 2008, B.3 en GwH, nr. 121/2008, 1 september 2008, B. 11.1.
Zie ook arrest RvS, nr. 187.998, 17 november 2008, 18.1 en arrest RvS, nr. 189.820, 27 januari 2009, p. 13. Merk
op dat het Grondwettelijk Hof voor het arrest nr. 137/2006 de vraag openliet of uit artikel 23 van de Grondwet een
standstill-verplichting inzake de bescherming van het leefmilieu kon afgeleid worden (GwH, nr. 130/2004, 14 juli
2004, B.5; GwH, nr. 150/2004, 15 september 2004, B.12; GwH, nr. 189/2005, 14 december 2005, B.9; zie hierover
J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Even stilstaan bij de standstill” in Feestbundel
milieurecht, Milieurechtstandpunten nr. 20, Brugge, die Keure, 2005, 87-90). Sinds de uitbreiding van de
bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof bij bijzondere wet van 9 maart 2003 kan dit Hof wetten, decreten of
ordonnanties rechtstreeks toetsen aan artikel 23 van de Grondwet.
204 J.-F. NEURAY en M. PALLEMAERTS, “L’environnement et le développement durable dans la Constitution belge”,
Amèn. 2008 (spécial), 150.
205 GwH, nr. 137/2006, 14 september 2006, B.7.1; GwH, nr. 145/2006, 28 september 2006, B.5.1; GwH, nr. 87/2007,
20 juni 2007, B.5; GwH, nr. 114/2008, 31 juli 2008, B.3 en GwH, nr. 121/2008, 1 september 2008, B. 11.1. Zie ook
arrest RvS, nr. 80.018, 29 april 1999, 5.1.4.1; arrest RvS, nr. 187.998, 17 november 2008, 18.1 en arrest RvS, nr.
189.820, 27 januari 2009, p. 13.
206 Zie J. VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, “Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht van
het instrumentarium”, NjW 2010, 562-576.
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§ 2.

Toepassing in concreto

228. Bij de invoering van het statiegeldsysteem dient het standstill-beginsel inzake de
bescherming van het leefmilieu in het achterhoofd gehouden te worden en dit om twee redenen.
229. Ten eerste is een nieuwe regeling die het bestaande beschermingsniveau aanzienlijk doet
dalen zonder dat er redenen van algemeen belang voorhanden zijn, in strijd met het standstillbeginsel.
Het voorkeursscenario zoals het thans voorligt, lijkt op dat punt geen probleem te stellen. Het
beoogt immers de inzameling en recyclagegraad van de eenmalige drankverpakkingen nog te
verhogen en zo de kringlopen verder te sluiten. Het SGS wordt ook opgevat als een aanvulling op
de bestaande maatregelen zonder dat die worden gewijzigd.
Indien de invoering van het SGS gepaard zou gaan met een wijziging van bestaande
beschermingsmaatregelen (bv. statiegeld als een vrijstelling op een bestaande heffing) dient
steeds in concreto nagegaan te worden of binnen de grenzen van het standstill-beginsel gebleven
wordt.

230. Ten tweede is het ingevolge de ‘cliquet-werking’ van het standstill-beginsel moeilijk om
bijkomende maatregelen die worden ingevoerd ter bescherming van het leefmilieu, nadien terug te
schroeven of te wijzigen.
Bij de afschaffing van de milieutaksen op batterijen, op wegwerpfototoestellen en de verpakkingen
op nijverheidsproducten door de Programmawet van 27 december 2012 maakte de afdeling
Wetgeving van de Raad van State in zijn advies een opmerking in die zin:
“Hoofdstuk

5

voorziet

in

de

afschaffing

van

de

milieutaksen

op

batterijen,

op

wegwerpfototoestellen en op verpakkingen die nijverheidsproducten (inkten, lijmen of
oplosmiddelen) bevatten. In de memorie van toelichting wordt dienaangaande verwezen naar de
omstandigheid dat de inzamelpercentages voor batterijen en voor verpakkingen van bepaalde
nijverheidsproducten door de gewesten niet worden meegedeeld, waardoor de vrijstellingen die
voor de betrokken milieutaksen worden verleend eigenlijk onzeker en voorwaardelijk zijn. Er wordt
ook verwezen naar beperkte controlemogelijkheden en naar de beperkte ontvangsten voor deze
milieutaksen.
De Raad van State meent eraan te moeten herinneren dat in de toelichting bij het wetsvoorstel
dat heeft geleid tot de gewone wet van 16 juli 1993 ‘tot vervollediging van de Federale
Staatsstructuur’ werd betoogd dat het doel van die milieutaksen niet was “het blijvend beleid van
de overheid te financieren, maar wel om de gedragspatronen van de producenten en van de
consumenten te wijzigen en milieuvriendelijker te maken”. De milieutaksen werden geconcipieerd
als een “taks van een voldoende hoog niveau om het gebruik of het verbruik van milieubelastende
producten aanzienlijk te verminderen en/of om de productie en verbruikspatronen om te buigen
naar producten die aanvaardbaarder zijn op het gebied van het milieu en inzake het behoud van
de natuurlijke hulpbronnen”. Er werd uiteengezet dat “indien het niveau van de taks voldoende
hoog is om het gedrag in de aangegeven zin te wijzigen, (…) de ontvangsten uit een doeltreffende
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milieutaks geleidelijk [zullen] opdrogen”. In de toelichting werd geconcludeerd dat de milieutaks
“de enige belasting [is] waaraan men zich volledig wettelijk kan onttrekken. Het is voldoende de
productie- of consumptiepatronen aan te passen”.
De wettelijke regeling inzake de milieutaksen werd weliswaar sindsdien verscheidene malen
gewijzigd, maar de essentie van de zo-even geschetste opvatting van de wetgever werd daarbij
behouden, namelijk dat de milieutaksen in wezen geen inkomstenverwervende, maar wel een
gedragswijzigende functie hebben. Het gedrag van producenten en consumenten wordt immers
effectief beïnvloed door een belasting in het vooruitzicht te stellen die verschuldigd zal zijn indien
bepaalde doelstellingen die nauw verband houden met het leefmilieu, niet worden gehaald.
Precies omwille van die gedragssturende functie van de wettelijke regeling inzake milieutaksen,
die de bescherming van het leefmilieu beoogt, rijst de vraag of de afschaffing van een aantal
onderdelen ervan wel verenigbaar is met het standstill-beginsel dat voortvloeit uit artikel 23, derde
lid, 4°, van de Grondwet. Die grondwetsbepaling en het rechtsgevolg van het standstill-beginsel
dat eruit voortvloeit is gericht tot elke overheid die binnen haar bevoegdheden, zoals in casu de
federale overheid binnen haar fiscale bevoegdheid, maatregelen neemt waarmee de
bescherming van het leefmilieu wordt beoogd. Dat standstill-beginsel staat eraan in de weg dat
de bevoegde wetgever het beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing
zijnde wetgeving in aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband
houden met het algemeen belang.
Aangezien door het opheffen van de betrokken milieutaksen de belasting zal verdwijnen die
producenten en verbruikers verschuldigd kunnen zijn indien zij onder meer niet voorzien in
voldoende werkzame systemen van inzameling en recyclage en aangezien niet wordt uiteengezet
welke bestaande rechtsregels de producenten en verbruikers hiertoe in voldoende mate
aanzetten in plaats van de betrokken milieutaksen, lijkt het aannemelijk dat een aanzienlijke
vermindering voorligt van het beschermingsniveau dat wordt geboden door de wettelijke regeling
die door het ontwerp wordt opgeheven. In dat geval moeten daarvoor redenen voorhanden zijn
die verband houden met het algemeen belang.
Het komt niet toe aan de Raad van State om zich in de plaats van de wetgever uit te spreken
over de beleidskeuze die te dezen moet worden gemaakt. Het komt hem wel toe, als juridische
raadgever van de wetgever, om te wijzen op de draagwijdte en de implicaties van het zo-even
vermelde standstill-beginsel. Indien de ontworpen regeling wordt behouden, zal de memorie van
toelichting dan ook moeten worden aangevuld met voldoende concrete en overtuigende redenen
die verband houden met het algemeen belang en die de opheffing van de betrokken milieutaksen
kunnen verantwoorden.”207

207

Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 52.465/1-2-3 van 4 en 5 december 2012, Parl.St. Kamer, 2012-13, nr.
256/1, 157-158.
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Afdeling 5.
Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval

§ 1.

Probleemstelling

231. De drankverpakkingen die onder het toepassingsgebied van het statiegeldsysteem zouden
vallen, vallen eveneens onder het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord van 4
november 2008. Artikel 2, 1° van het Samenwerkingsakkoord omschrijft het begrip “verpakkingen”
immers ruim als “alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden
gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van goederen, van
grondstoffen tot afgewerkte producten, over het gehele traject van producent tot gebruiker of
consument. Ook wegwerpartikelen die voor dit doel worden gebruikt, worden als
verpakkingsmateriaal beschouwd.”
De vraag rijst bijgevolg hoe het voorkeursscenario zich verhoudt tot het samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

232. Eens samenwerkingsakkoorden zijn gesloten, kunnen ze immers niet zonder meer eenzijdig
worden gewijzigd of beëindigd. Samenwerkingsakkoorden zijn bindend voor de overheden die
partij zijn bij het akkoord. Tijdens de geldingsduur van het samenwerkingsakkoord beperkt de
BWHI de autonomie van de partijen bij het uitoefenen van hun bevoegdheden.208
Het is de partijen noch hun parlementen toegestaan om het samenwerkingsakkoord eenzijdig te
wijzigen.209 De meest voor de hand liggende mogelijkheid om een samenwerkingsakkoord te
wijzigen, is dus het sluiten van een nieuw samenwerkingsakkoord.210
Samenwerkingsakkoorden kunnen ook niet zonder meer eenzijdig worden beëindigd.211 Een
samenwerkingsakkoord kan vanzelfsprekend steeds door een nieuw samenwerkingsakkoord
Zie hierover meer uitgebreid, Y. PEETERS, “De uitvoering, wijziging en beëindiging van samenwerkingsakkoorden
als bindende, intrafederale verdragen”, T.V.W. 2015, afl. 3, 198-221.
209 Zie bijvoorbeeld P. COENRAETS, “Les accords de coopération dans la Belgique fédérale”, APT 1992, 163; R.
MOERENHOUT, “De samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten (1996-2000)”,
T.B.P. 2001, 618; R. MOERENHOUT en J. SMETS, De samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten, 1994, Kluwer, Deurne, 168 en P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, Brugge, die Keure, 2004,
365. Zie evenwel J. POIRIER, “Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation? Le cas des accords de coopération
dans le système fédéral belge”, Rev.dr.ULB, 2006, 287 die uit het verbod om het samenwerkingsakkoord eenzijdig
te wijzigen, niet rechtstreeks het verbod afleidt voor de wetgever om in een later stadium eenzijdig afbreuk te doen
aan het akkoord.
210 Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 56.545/2/V over een voorontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie “relatif à la création et la gestion d’un Cadre francophone des certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie, en abrégé « C.F.C. »”, Parl.St. W. Parl., 2014-2015, nr. 158/1, 35.
211 R. ERGEC, “Le droit international et les conflits au sein de l’Etat fédéral”, Rev.dr.intern.comp. 1987, 348;
F. JUDO, “De Zesde Staatshervorming en het confederalisme” in A. ALEN, B. DALLE, K. MUYLLE, J. VAN NIEUWENHOVE
en W. VERRIJDT (eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Brugge, die Keure, 2014, 627; P. KLEIN,
Un aspect du fédéralisme coopératif horizontal: les accords de coopération entre entités fédérées, Brussel, Centre
d’études sur le fédéralisme, 1990, 12 en 30 en K. MUNUNGU LUNGUNGU, “Les décrets conjoints dans le fédéralisme
coopératif belge: réforme symbolique ou révolution a minima?” in J. SAUTOIS en M. UYTTENDAELE (eds.), La sixième
réforme de l’Etat: tournant historique ou soubresaut ordinaire?, Limal, Anthémis, 2013, 508-510. F. JUDO merkt op
dat de toepassing van het civiele recht tot een andere conclusie had geleid, gelet op het beginsel van de
opzegbaarheid van voor onbepaalde duur gesloten overeenkomsten (met verwijzing naar Cass. 16 oktober 1969,
208
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worden beëindigd. Naast de mogelijkheid voor de partijen om een samenwerkingsakkoord middels
een nieuw samenwerkingsakkoord te beëindigen, kunnen de partijen een samenwerkingsakkoord
ook steeds eenzijdig opzeggen, wanneer het akkoord een uitdrukkelijke bepaling bevat die de
voorwaarden daartoe omschrijft.212 Zo is het denkbaar dat de partijen in een voor onbepaalde duur
gesloten samenwerkingsakkoord afspreken dat één van hen het akkoord na verloop van een
bepaalde opzegperiode eenzijdig kan opzeggen.213 Het samenwerkingsakkoord van 8 november
2008 bevat evenwel geen zo’n uitdrukkelijke bepaling.
In wat volgt, onderzoeken we welke bepalingen van het samenwerkingsakkoord op gespannen
voet zouden kunnen staan met de invoering van een autonoom of gekoppeld statiegeldsysteem.

§ 2.

De dubbele doelstelling van het samenwerkingsakkoord

233. Het samenwerkingsakkoord beoogt niet alleen een milieudoelstelling na te streven, maar
beoogt tevens een uniform kader te scheppen voor het gehele Belgische grondgebied en dit om
verstoring van de concurrentie te vermijden.
De aanhef van het samenwerkingsakkoord bepaalt dienaangaande:
“Overwegende dat het noodzakelijk is om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
Vlaamse en Waalse Gewest gezamenlijk maatregelen te nemen betreffende de preventie
RCJB 1970, 529-530). Zie ook advies RvS, afdeling Wetgeving, Parl. St. Kamer, 2003-2004, nr. 473/35, 9; advies
RvS, afdeling Wetgeving, nr. 45.023/2/V over een voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap
houdende instemming met het kaderakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie “relatif à la Formation en alternance”, Parl. St. Fr.Parl., 2008-2009, nr. 615/1, 66 en
advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 22.835 over een voorontwerp van decreet van het Waalse Gewest houdende
goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest “relatif à l’affectation des écotaxes et à la coordination des politiques régionales en cette
matière”, ongepubliceerd, 2 met verwijzing naar P. COENRAETS, “Les accords de coopération dans la Belgique
fédérale”, APT 1992, 168 die stelt dat samenwerkingsakkoorden in gezamenlijk akkoord moeten worden beëindigd.
212 Zie advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 22.835 over een voorontwerp van decreet van het Waalse Gewest
houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest “relatif à l’affectation des écotaxes et à la coordination des politiques régionales en
cette matière”, ongepubliceerd, 2-3 en advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 48.462/VR over een voorontwerp van
decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap
en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap, Parl.St. Vl.Parl.,
2011-2012, nr. 1297/1, 18. Zie ook J. CLEMENT, W. PAS, B. SEUTIN, G. VAN HAEGENDOREN en J. VAN NIEUWENHOVE,
Proeve van Grondwet voor Vlaanderen, Brugge, die Keure, 1996, 277. Zie evenwel advies RvS, afdeling
Wetgeving, nr. 45.023/2/V over een voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap houdende instemming
met het kaderakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie “relatif à la Formation en alternance”, Parl. St. Fr.Parl., 2008-2009, nr. 615/1, 66 en
advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 22.835 over een voorontwerp van decreet van het Waalse Gewest houdende
goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest “relatif à l’affectation des écotaxes et à la coordination des politiques régionales en cette
matière”, ongepubliceerd, 2. In nog een ander advies klinkt het dat overheden en nog minder hun wetgever
samenwerkingsakkoorden eenzijdig kunnen opheffen. Wel zouden de partijen, en in het bijzonder de bevoegde
organen van de respectieve uitvoerende machten, het akkoord kunnen opzeggen na een redelijke of een in het
akkoord bepaalde opzeggingstermijn. Ook dan zouden de partijen evenwel nog steeds de opzegging samen in een
nieuw samenwerkingsakkoord moeten bewerkstelligen (advies RvS, afdeling Wetgeving, Parl. St. Kamer, 20032004, nr. 473/35, 9).
213 J. POIRIER, Keeping promises in federal systems. The legal status of intergovernmental agreements with special
reference to Belgium and Canada, University of Cambridge, 2003, 53 en 204 en K. MUNUNGU LUNGUNGU en J.
POIRIER, “Les accords de coopération entre partenaires fédéraux: entre sources du droit et soft law” in I. HACHEZ
(eds.) Les sources du droit revisitées, Vol. 2, Limal, Anthemis, 2012, 910.
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en het beheer van verpakkingsafval teneinde, enerzijds, de milieueffecten van dergelijk
afval te voorkomen of te verminderen, zodat een hoog niveau van milieubescherming wordt
bereikt, zonder dat, anderzijds, de Belgische economische unie en monetaire eenheid
wordt verstoord;
Overwegende dat alleen een samenwerkingsakkoord met kracht van wet een voldoende
garantie biedt om op het hele Belgische grondgebied een uniforme regeling te treffen,”

234. In algemene termen kan dan gesteld worden dat het invoeren van een statiegeldsysteem in
één gewest alvast niet geheel strookt met de doelstelling van het samenwerkingsakkoord om
verpakkingsafval op een uniforme en gewestgrensoverschrijdende wijze te regelen.
Deze reden op zich noopt ertoe om een terughoudende houding aan te nemen ten aanzien van de
invoering van het statiegeldsysteem (in één gewest) die niet gepaard zou gaan met een wijziging
van het samenwerkingsakkoord.
Hieronder wordt nog onderzocht in welke mate de artikelen van het samenwerkingsakkoord zelf,
de invoering van het statiegeldsysteem toelaten, dan wel een wijziging van het
samenwerkingsakkoord vereisen.

Percentages van recyclage en nuttige toepassing

§ 3.

235. Artikel 3 van het samenwerkingsakkoord bepaalt enerzijds de globale percentages van
recyclage en nuttige toepassing en anderzijds de percentages van recyclage voor de verschillende
verpakkingsmaterialen. In beide gevallen gaat het om een minimumpercentages.
“§ 1. Dit samenwerkingsakkoord is van toepassing op alle verpakkingsafval van verzend-,
verzamel- en verkoopverpakkingen, en heeft, binnen zijn grenzen en modaliteiten, de volgende
doelstellingen :
1° het voorkomen en het verminderen van de productie of van de schadelijkheid van
verpakkingsafval;
2° het waarborgen dat het aandeel van de herbruikbare verpakkingen voor dezelfde goederen
die in de handel zijn gebracht, niet vermindert in vergelijking tot het voorgaande jaar en het
waarborgen dat het totale gewicht van de eenmalige verpakkingen voor dezelfde goederen die in
de

handel

zijn

gebracht,

vermindert

in

vergelijking

tot

het

voorgaande

jaar;

3° het bevorderen van het hergebruik en het bevorderen en opleggen van de nuttige toepassing,
in het bijzonder de recyclage, alsook het verminderen van het aandeel verpakkingsafval in de
niet-selectieve inzameling;
4° het opleggen aan de verpakkingsverantwoordelijken, door het instellen van een
terugnameplicht, om de totale en reële kosten te dragen van de inzameling, nuttige toepassing
en verwijdering van verpakkingsafval en, voor wat betreft het verpakkingsafval van huishoudelijke
oorsprong, om bij te dragen aan de hieraan verbonden kosten, zoals bepaald in het artikel 13, §
1, 12°;
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5° het opleggen en het organiseren van een informatieverplichting in hoofde van de
verpakkingsverantwoordelijken en andere personen betrokken bij de productie, het in de handel
brengen van verpakte goederen of het terugnemen van verpakkingsafval.
§ 2. De minimale globale percentages uitgedrukt in gewichtspercentage ten opzichte van het
totale gewicht van de in België op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen zijn, voor
verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong :
- vanaf het kalenderjaar 2009 :
- recyclage : 80 %;
- nuttige toepassing, vermeerderd met " verbranding met terugwinning van energie in
afvalverbrandingsinstallaties " : 90 %.
[…]
De hierboven vermelde percentages worden berekend volgens de modaliteiten bepaald door de
Interregionale Verpakkingscommissie overeenkomstig het Europees recht. Zij moeten worden
behaald voor het volledige Belgische grondgebied.
§ 3. Vanaf het kalenderjaar volgend op de inwerkingtreding van huidig samenwerkingsakkoord
moeten

tevens

voor

de

verschillende

verpakkingsmaterialen

de

volgende

minimale

recyclagepercentages voor het volledige Belgische grondgebied worden behaald:
- 60 % in gewicht voor glas;
- 60 % in gewicht voor papier/karton;
- 60 % in gewicht voor drankkartons;
- 50 % in gewicht voor metalen;
- 30 % in gewicht voor kunststoffen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot
kunststoffen wordt gerecycleerd;
- 15 % in gewicht voor hout.
De hierboven te behalen recyclagepercentages worden berekend volgens de modaliteiten
bepaald door de Interregionale Verpakkingscommissie overeenkomstig het Europees recht. Zij
moeten worden behaald voor het volledige Belgische grondgebied.
[…]
[eigen onderlijning]

Deze bepaling bevat aldus percentages van recyclage en nuttige toepassing.

236. De invoering van een statiegeldsysteem vereist op zich niet dat percentages van recyclage
en nuttige toepassing worden ingevoerd.
Zowel het autonoom als gekoppeld statiegeldsysteem laten de percentages van recyclage of
nuttige toepassing die opgenomen zijn in het samenwerkingsakkoord in beginsel dus ongemoeid.
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Aldus bestaat er geen strikte juridische noodzaak om bij de invoering van een statiegeldsysteem
de recyclagepercentages van artikel 3 van het samenwerkingsakkoord te wijzigen.

237. Dit is althans het geval in de mate dat de invoering van een statiegeldsysteem het halen van
de recyclagepercentages van het samenwerkingsakkoord niet zou gaan bemoeilijken.
In de “Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakking” wordt ingegaan op de
verwachte recyclagegraad bij de invoering van een statiegeldsysteem (pg. 49-50). Hierin wordt
aangegeven dat bij de invoering van het statiegeldsysteem voor bepaalde verpakkingen eerder
een verhoging te verwachten valt van de recyclagegraad (die thans reeds hoog is) en dat voor
andere verpakkingen de verhoging van de recyclagegraad minimaal is (bv. blikjes).
Aldus lijkt ervan uitgegaan te kunnen worden dat de invoering van een statiegeldsysteem het
behalen van de recyclagedoelstellingen van het samenwerkingsakkoord niet bemoeilijkt. De
recyclagepercentages van het samenwerkingsakkoord zijn overigens globale percentages.
De impactstudie stelt ter zake (pg. 49-50):
“2.3.2.2. Verwachte recyclagegraad
Voor het verder sluiten van de materiaalkringlopen is niet enkel de inzamelgraad van belang;
belangrijker zijn de recyclagegraden40.
Eunomia [7] geeft in haar studie een overzicht van de ervaringen die verschillende landen hebben
met betrekking tot statiegeldsystemen. Men stelt hierbij dat het heffen van statiegeld op
eenmalige drankverpakkingen hogere recyclagecijfers kan bereiken dan wanneer deze
drankverpakkingen via een algemeen recyclagesysteem worden ingezameld. Toch wordt in deze
,studie ook verwezen naar de indrukwekkende cijfers van Fost Plus als voorbeeld dat het behalen
van hoge recyclagecijfers ook mogelijk is zonder statiegeldsysteem.
Op basis van de bevindingen in andere Europese landen hebben we aannames gedaan over het
aandeel eenmalige drankverpakkingen dat terug wordt ingeleverd bij het invoeren van een
statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen (ze hierboven). In Tabel 15 vergelijken we
de huidige recyclagecijfers (zoals meegedeeld door Fost Plus) met deze aannames m.b.t.
teruggavegraden na invoering van een statiegeldsysteem. Hieruit blijkt dat vooral winst te boeken
valt op de PET-fractie van het PMD-afval. De huidige recyclagegraad van PET-flessen is ca. 82
% t.o.v. wat op de markt is gebracht. In de aannames in dit onderzoek gaan we uit van een
teruggavegraad van gemiddeld 90 % voor alle verpakkingen waarop statiegeld van toepassing
is. Ook de recyclagegraad voor PET zal door de verhoogde teruggavegraad kunnen stijgen.
De winst voor blikjes is minimaal, daar blik dat in het restafval terechtkomt eveneens wordt
gerecycleerd. Wel kan hier nog winst geboekt worden op de zuiverheid van de verkregen fractie.
Indien het merendeel van de blikjes zou worden teruggebracht door de consument, wordt een
zuiverdere fractie aluminium of staal verkregen (cfr. situatie inzameling via PMD-zak) in
vergelijking met de fractie die vanuit de verbrandingsoven wordt verkregen.
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Voor drankkartons zou een gelijkaardig percentage recyclage verkregen kunnen worden door
middel van een statiegeldsysteem als in de huidige situatie.
De huidige recyclagecijfers voor glas zitten boven de 100 %. Een verhoging is daarom niet meer
mogelijk. Eenmalige glazen verpakkingen aangekocht in het buitenland kunnen nog steeds via
de glasbol ingezameld worden en gerecycleerd.
In een situatie met statiegeld kunnen we er van uit gaan dat de invoering van statiegeld ervoor
zal zorgen dat (minstens een deel van) de fractie die nu in het zwerfvuil, in publieke vuilbakken
of in de restafvalzak belandt, selectief ingezameld en dus gerecycleerd zal worden.

238. Indien het statiegeldsysteem zou worden gekoppeld aan een verhoogde terugnameplicht of
aan een belasting op drankverpakkingen onderworpen aan een (verhoogde) terugnameplicht, zal
het wetgevend kader bepaalde terugnamepercentages moeten opleggen.
Die terugnamepercentages zijn strikt genomen geen percentages van recyclage en nuttige
toepassing zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord. Ze zijn er wel nauw mee verbonden. In
het samenwerkingsakkoord wordt de terugnameplicht immers omschreven als “de aan de
verpakkingsverantwoordelijke opgelegde verplichting om, in het licht van de doelstellingen en de
bepalingen van dit samenwerkingsakkoord, de quota's voor nuttige toepassing en recyclage zoals
bepaald in artikel 3, §§ 2 en 3 van dit samenwerkingsakkoord te bereiken”.
In de “Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakking” wordt ingegaan op de
verwachte inzamelgraad bij de invoering van een statiegeldsysteem (pg. 47-48). Hierin wordt
aangegeven dat bij de invoering van een statiegeldsysteem een verhoging van de inzamelgraad te
verwachten valt.
De eventuele invoering van specifieke terugnamepercentages voor drankverpakkingen lijkt dan
ook niet op gespannen voet te staan met het samenwerkingsakkoord.
De tekst van het samenwerkingsakkoord verzet zich ook niet tegen de mogelijkheid om een
bijkomende bescherming van het leefmilieu na te streven en hogere percentages van recyclage en
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nuttige toepassing verplicht te stellen. Het akkoord beperkt zich tot het opleggen van
minimumpercentages.

§ 4.

Terugnameplicht van de verpakkingsverantwoordelijken

239. Artikel 6, eerste lid van het Samenwerkingsakkoord bepaalt dat “elke
verpakkingsverantwoordelijke die jaarlijks minstens 300 kg verpakkingen op de markt brengt”
onderworpen is aan de terugnameplicht.
De terugnameplicht wordt gedefinieerd als “de aan de verpakkingsverantwoordelijke opgelegde
verplichting om, in het licht van de doelstellingen en de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord,
de quota’s voor nuttige toepassing en recyclage zoals bepaald in artikel 3, §§2 en 3 van dit
samenwerkingsakkoord te bereiken”.

240. Het samenwerkingsakkoord laat de verpakkingsverantwoordelijke toe om hetzij zelf zijn
inzamelplicht te vervullen, hetzij een erkend organisme (Fost Plus) hiermee te belasten.
Artikel
7
van
het
samenwerkingsakkoord
regelt
de
mogelijkheid
verpakkingsverantwoordelijke om individueel te voldoen aan de terugnameplicht:

voor

de

“§ 1. De verpakkingsverantwoordelijke kan voor de uitvoering van artikel 6 zelf zijn plicht vervullen
of, in voorkomend geval, een overeenkomst afsluiten met een rechtspersoon van publiek- of
privaatrecht voor wat betreft de gehele of gedeeltelijke uitvoering van zijn terugnameplicht.
In dit geval is hij verplicht om aan de Interregionale Verpakkingscommissie mee te delen op welke
wijze hij zijn terugnameplicht vervult of op welke wijze de derde persoon met wie hij een
overeenkomst heeft gesloten, de realisatie van zijn individuele terugnameplicht mogelijk maakt.
Deze informatie wordt jaarlijks voor 31 maart toegestuurd. In voorkomend geval, wordt elke
verandering in de gebruikte werkwijze vermeld.
Voor wat betreft het verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong doet de uitvoering van de
terugnameplicht zoals bedoeld in lid 1 geen afbreuk aan de bevoegdheden van de rechtspersoon
van publiekrecht die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen op de
openbare weg.
§ 2. De Interregionale Verpakkingscommissie evalueert en geeft, in voorkomend geval, haar
goedkeuring of weigering aan de wijze waarop de verpakkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld
in paragraaf 1 van dit artikel, zijn terugnameplicht naleeft. Zij kan steeds bijkomende informatie
opvragen.”

Artikel
8
van
het
samenwerkingsakkoord
regelt
de
mogelijkheid
voor
de
verpakkingsverantwoordelijke die niet individueel aan de terugnameplicht wenst te voldoen, om
een erkend organisme te gelasten met de uitvoering van de terugnameplicht:
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“Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van dit samenwerkingsakkoord, kan
elke verpakkingsverantwoordelijke die niet individueel aan de terugnameplicht overeenkomstig
artikel 7 wenst te voldoen, een erkend organisme als bedoeld in artikel 10 gelasten met de
uitvoering van zijn terugnameplicht.
De Interregionale Verpakkingscommissie kan op niet discriminerende wijze aan bepaalde
verpakkingsverantwoordelijken, en onder meer aan kleinhandelaars, toestaan zich te laten
vertegenwoordigen bij het erkende organisme. De Interregionale Verpakkingscommissie kan de
voorwaarden van deze vertegenwoordiging bepalen.
De verpakkingsverantwoordelijke wordt geacht te voldoen aan de terugnameplicht indien hij,
rechtstreeks of door middel van een natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is hem te
vertegenwoordigen, een overeenkomst gesloten heeft met het erkend organisme, voor zover dat
laatste voldoet aan de verplichtingen die worden opgelegd krachtens artikel 12, 2° of, indien het
niet voldoet aan de verplichtingen, voor zover er sprake is van aantoonbare overmacht in hoofde
van de verpakkingsverantwoordelijke.”

241. Het samenwerkingsakkoord bepaalt niet expliciet op welke wijze moet voldaan worden aan
de terugnameplicht (blauwe zak, een statiegeldsysteem,…).
De letterlijke tekst van het samenwerkingsakkoord lijkt dus de invoering van een wetgevend kader
waarin bepaald wordt dat aan de terugnameplicht voldaan wordt via een statiegeldsysteem (al dan
niet gekoppeld aan een belasting) strikt genomen niet te verbieden.
Toch kan men zich afvragen of dit wel strookt met de geest van het Samenwerkingsakkoord. Uit
de voormelde artikelen 7 en 8 blijkt dat het Samenwerkingsakkoord een vorm van zelfregulering
beoogt in te stellen onder toezicht van de Verpakkingscommissie waarbij de
verpakkingsverantwoordelijken en de sectoren een autonomie krijgen omtrent de wijze waarop ze
voldoen aan de terugnameverplichting die op hen rust.
De invoering van een dwingend statiegeldsysteem voor eenmalige drankverpakkingen staat haaks
op dit uitgangspunt. Een facultatief statiegeldsysteem gekoppeld aan een andere verplichting
(heffing of verplichting) laat ter zake meer vrijheid aan de sector, maar grijpt eveneens in op de
autonomie.

§ 5.

Het erkende organisme (Fost Plus)

242. Artikel 12 van het samenwerkingsakkoord stelt in het algemeen de verplichtingen vast van
de erkende organismen:
“Het erkende organisme is gehouden tot :
1° het voldoen aan de voorwaarden van de erkenning;
2° het bereiken voor het geheel van de verpakkingsverantwoordelijken die met hem een
overeenkomst hebben gesloten, van de percentages voorzien in artikel 3, §§ 2 en 3;
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3° het sluiten van een verzekeringscontract tot dekking van de schade die uit de voorgenomen
activiteiten kan voortvloeien;
4° het innen van de bijdrage van de contractanten, op niet discriminerende wijze, teneinde de
reële en volledige kosten van de verplichtingen die hem ten laste vallen overeenkomstig het
huidig akkoord, te dekken;
5° het jaarlijks neerleggen bij de Interregionale Verpakkingscommissie van de balansen en de
resultatenrekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgend jaar, binnen de
termijnen

bepaald

door

en

in

de

vorm

voorgeschreven

door

de

Interregionale

Verpakkingscommissie;
6° het aanpassen van de modelovereenkomsten opgenomen in de erkenningsaanvraag aan de
voorwaarden van de verleende erkenning binnen de termijnen gesteld in de erkenning;
7° het bevorderen van de selectieve inzameling van verpakkingsafval.”

Artikel 13 van het samenwerkingsakkoord stelt bijkomende verplichtingen vast van de erkende
organismen, indien de terugnameplicht betrekking heeft op verpakkingsafval van huishoudelijke
oorsprong:
“§ 1. Indien de terugnameplicht betrekking heeft op verpakkingsafval van huishoudelijke
oorsprong, vervult het erkende organisme een taak van openbare dienst en moet het, naast de
in artikel 12 voorziene verplichtingen ook:
1° op een homogene wijze het gehele Belgische grondgebied bestrijken waar de
verpakkingsverantwoordelijken hun producten in de handel brengen, op een wijze dat de
inzameling, de nuttige toepassing en de verwijdering van de teruggenomen afvalstoffen
gewaarborgd is, of, in voorkomend geval, het bewijs leveren van een overeenkomst
dienaangaande met derden;
2° jaarlijks op een homogene wijze de percentages bepaald in artikel 3, §§ 2 en 3 van dit akkoord
bereiken;
3° in elk Gewest een gelijkwaardig percentage van de bevolking bedienen;
4° de bijdrage van de contractanten berekenen per verpakkingsmateriaal in verhouding tot:
- de reële en volledige kosten verbonden aan elk materiaal;
- de opbrengsten van de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde materialen;
- de mate waarin elk materiaal bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de
terugnameplicht;
en dit met het oog op de financiering van de reële en volledige kostprijs van:
- de bestaande en nog te verwezenlijken selectieve inzamelingen volgens de modaliteiten
bepaald door de rechtspersoon van publiekrecht die voor zijn grondgebied verantwoordelijk is
voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
- de selectieve inzameling van een stroom verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong door
een gewestelijke instantie;
- de recyclage en de nuttige toepassing, met inbegrip van het eventuele ketendeficit;
- de operationele informatie en de sensibilisatie betreffende deze inzamelingen bij het publiek;
- de sortering van het ingezamelde verpakkingsafval;
- de verwijdering van de reststoffen van de sortering, de recyclage en de nuttige toepassing van
het verpakkingsafval;
en teneinde bij te dragen tot het beleid van de Gewesten overeenkomstig 12°.
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5° tewerkstelling garanderen en ontwikkelen in de verenigingen of vennootschappen met een
sociaal oogmerk die overeenkomstig hun maatschappelijk doel actief zijn in de inzameling, de
sortering, de recyclage en de nuttige toepassing van verpakkingsafval, zonder afbreuk te doen
aan artikel 1, § 2, 3e alinea;
6° zich aanpassen aan de modaliteiten van inzameling bepaald door de rechtspersonen van
publiekrecht voor hun grondgebied verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen;
7° een overeenkomst sluiten met elke publiekrechtelijke rechtspersoon die territoriaal bevoegd is
voor huishoudelijke afvalstoffen, overeenkomstig het modelcontract goedgekeurd door de
Interregionale Verpakkingscommissie in het kader van de erkenningsprocedure bepaald in artikel
10;
8° een overeenkomst sluiten met elke gewestelijke instantie die zelf instaat voor de selectieve
inzameling van een stroom verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong, volgens de
voorwaarden bepaald door de Interregionale Verpakkingscommissie in het kader van de
erkenning voorzien in artikel 10;
9° een financiële zekerheid stellen binnen de zestig werkdagen na het sluiten van de
overeenkomst bedoeld sub 7°;
10° zich ertoe verbinden een contract, conform artikel 10, § 2, 5°, af te sluiten met elke
verpakkingsverantwoordelijke onderworpen aan de terugnameplicht die hierom verzoekt;
11° waken over de kwaliteit van de ingezamelde en gesorteerde hoeveelheden, teneinde de
recyclage te vergemakkelijken;
12° bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het
beheer van verpakkingsafval.
De bijdrage is uitgedrukt als 50 eurocent per inwoner per jaar, waarbij het aantal inwoners
bepaald wordt door de meest recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die
beschikbaar zijn op 1 januari.
Het bedrag van 50 eurocent per inwoner wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der
consumptieprijzen, met als basisindex het gemiddelde van de indexcijfers der consumptieprijzen
van de maanden januari tot en met december 2008, basis 2004.
Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond op de hogere of lagere eurocent, al naar gelang het
cijfer van de tienden eurocent al dan niet de 5 bereikt. De Interregionale Verpakkingscommissie
publiceert in het Belgisch Staatsblad het bedrag van de bijdrage, zoals aangepast
overeenkomstig deze bepaling.
Het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval kan onder
meer betrekking hebben op :
- de preventie van verpakkingsafval;
- de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil;
- Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen en met name hun
recycleerbaarheid te verbeteren;
- de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen;
- de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval.
Het globale bedrag van de financiering wordt tussen de Gewesten toegewezen volgens de meest
recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die beschikbaar zijn op 1 januari van
het jaar waarbinnen de aangifteperiode valt.
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Het Gewest bepaalt de concrete bestemming van de bijdrage, na overleg met het erkende
organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval.
Desgevallend kan de bijdrage aan de financiering van de Gewesten in uitvoering worden gebracht
door een overeenkomst tussen het Gewest en het erkende organisme. Deze overeenkomst zal
in overeenstemming zijn met het kader dat wordt opgenomen in de erkenning voorzien in artikel
10, alsook, in voorkomend geval, met de gewestelijke wetgeving die op de materie van toepassing
is.
13° de verifieerbaarheid en controleerbaarheid van de recyclage en de nuttige toepassing van
het verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong te garanderen, alsook de milieu- en sociale
omstandigheden waarin de recyclage en de nuttige toepassing plaatsvinden.
§ 2. Binnen de tien dagen na het aangaan van een overeenkomst bedoeld in § 1, 7°, zendt het
erkende organisme hiervan een integrale kopie aan de bevoegde Gewestelijke administratie en
aan de Interregionale Verpakkingscommissie.
§ 3. Bij gebreke aan een akkoord tussen het erkende organisme en de publiekrechtelijke
rechtspersoon betreffende het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst zoals bedoeld in §
1, verzoeken de betrokken partijen om een bemiddeling door de bevoegde Gewestelijke
administratie. Bij deze bemiddeling wordt een waarnemer uitgenodigd van de Interregionale
Verpakkingscommissie. Bij een definitieve mislukking van de bemiddeling stelt de bevoegde
Gewestelijke administratie de betrokken Gewestregering hiervan in kennis.”
[eigen onderlijning]

243. Het samenwerkingsakkoord verbiedt de decreetgever strikt genomen niet om bij de
invoering van een statiegeldsysteem in een tweede erkenningsregeling voor de Centrale
Beheerder te voorzien.
Aldus zou het om twee afzonderlijke erkenningsmechanismen gaan – één onder het
samenwerkingsakkoord en één onder het decretaal kader – die juridische onafhankelijk van elkaar
bestaan en waarbij elk systeem zijn eigen regels kent (bv. inzake erkenningsvoorwaarden, de
verplichtingen, het betalen van bijdragen, schorsing, intrekking, informatie- en
rapporteringsverplichtingen,…).
Indien er evenwel voor geopteerd zou worden om beide erkenningsregelingen te integreren (bv.
om operationele redenen of om de Centrale Beheerder onder het toezicht van de
Verpakkingscommissie te brengen) dient het samenwerkingsakkoord aangepast te worden.
In het bijzonder vestigen we nog de aandacht op artikel 13, § 1, 1° van het samenwerkingsakkoord
volgens hetwelk op het erkende organisme de verplichting rust om “op een homogene wijze het
gehele Belgische grondgebied [te] bestrijken waar de verpakkingsverantwoordelijken hun
producten in de handel brengen, op een wijze dat de inzameling, de nuttige toepassing en de
verwijdering van de teruggenomen afvalstoffen gewaarborgd is, of, in voorkomend geval, het bewijs
leveren van een overeenkomst dienaangaande met derden”. We vestigen ook de aandacht op
artikel 13, §1, 3° van het samenwerkingsakkoord volgens hetwelk op het erkende organisme de
verplichting rust om “in elk Gewest een gelijkwaardig percentage van de bevolking te bedienen”.
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Indien deze bepaling zo wordt geïnterpreteerd dat het erkende organisme de inzameling
operationeel op dezelfde wijze moet organiseren in het gehele land, verzet het zich tegen de
invoering van een autonoom of gekoppeld statiegeldsysteem, waarbij drankverpakkingen van
kunststof of metaal in het Vlaamse Gewest op een andere wijze zullen worden ingezameld dan in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

244. Deze bepaling hoeft evenwel niet noodzakelijk zo gelezen te worden.
De plicht om op homogene wijze het Belgische grondgebied te bestrijken houdt o.i. veeleer een
plicht in voor het erkend organisme om in te staan voor inzameling waarbij de
terugnamedoelstellingen op een homogene wijze voor het gehele Belgische grondgebied gehaald
worden, zonder dat het een verplichting bevat om dat voor alle (drank)verpakkingen op eenzelfde
wijze te doen.
De verplichting lijkt immers vooral ingegeven vanuit de vrees dat het erkend organisme zich voor
het behalen van de terugnamedoelstellingen zou beperken tot een inzameling in (dichtbevolkte)
gebieden met veel verpakkingsafval en de (minder dichtbevolkte) gebieden met minder
verpakkingsafval niet zou (laten) bedienen.
In die interpretatie verhindert de invoering van een autonoom of gekoppeld statiegeldsysteem het
erkende organisme niet om te voldoen aan de verplichting op een homogene wijze de percentages
van recyclage en nuttige toepassing te bereiken en een gelijkwaardig percentage van de bevolking
te bedienen, weze het dat dit op een andere wijze gebeurt naargelang het gewest.
De memorie van toelichting van artikel 13 van het samenwerkingsakkoord lijkt de verplichting om
op homogene wijze het systeem in te voeren voor geheel België ook eerder te kaderen als een
verplichting om de terugnamedoelstellingen in dicht- en dunbevolkte gebieden op een homogene
wijze na te streven:
“In de eerste plaats moet het erkend organisme voor verpakkingsafval van huishoudelijke
oorsprong op een homogene wijze het gehele Belgische grondgebied bestrijken, of het nu gaat
om dichtbevolkte zones, dan wel om landelijke gebieden. Deze keuze wordt verklaard door de
bijzondere aard van de huishoudelijke afvalstoffen die kunnen teruggevonden worden bij alle
Belgische huishoudens. De verpakte goederen circuleren noodzakelijkerwijze vrijelijk van het ene
gewest naar het andere dankzij het bestaan van een economische unie, bepaald door de wet op
de hervorming der instellingen.”214
[eigen onderlijning]

Ook de memorie van toelichting van artikel 14 van het samenwerkingsakkoord over de
verplichtingen van het erkende organisme in het kader van de terugnameverplichting m.b.t.
verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong legt de nadruk op de toegankelijkheid van het
systeem:
214

Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl., 2008-2009, nr. 1944/1, 30.
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“In de eerste plaats moet het erkend organisme voor verpakkingsafval van bedrijfsmatige
oorsprong op een homogene wijze het gehele Belgische grondgebied bestrijken. Hoewel het
erkende organisme geen functionele openbare dienst is, omdat het geen diensten rechtstreeks
verleent aan de bevolking, maar slechts de verhoudingen regelt tussen verschillende bedrijven,
is het noodzakelijk dat de economische unie van het land, zoals voorgeschreven door de
bijzondere wet op de hervorming der instellingen, wordt gevrijwaard. De verpakte goederen
circuleren noodzakelijkerwijze vrijelijk van het ene gewest naar het andere. De vergoedingen
betaald door de erkende organismen mogen geen discriminatie veroorzaken tussen bedrijven op
basis van hun ligging. Dit impliceert dat de erkende organismen een systeem moeten uitbouwen
dat overal in België toegankelijk is en dat zij dus contracten moeten sluiten met containerfirma’s
en afvaloperatoren in de drie gewesten en zelfs evenwichtig verspreid binnen elk gewest.
Op het niveau van de verpakkingsverantwoordelijken wordt de gelijkheid van de bedrijven in
functie van hun territoriale ligging gegarandeerd door het punt 5 van artikel 14.”215

245. Hoewel de tekst van het samenwerkingsakkoord o.i. mogelijks zo kan gelezen worden dat
deze zich niet verzet tegen een inzameling van een statiegeldsysteem in één gewest, blijft dit een
discussiepunt. Het is ook maar de vraag of het in de geest van het samenwerkingsakkoord ligt om
de inzameling op een andere wijze te laten verlopen naargelang het gewest.
Een aanpassing van het samenwerkingsakkoord zou in elk geval meer juridische zekerheid bieden.

246. In dat kader willen we herinneren aan onze eerdere opmerking dat het vanuit het EU-recht
aangewezen is dat het erkende organisme van het samenwerkingsakkoord ook de rol opneemt
van Centrale Beheerder in het statiegeldsysteem (zie supra).
In de veronderstelling dat het erkende organisme van het samenwerkingsakkoord ook de rol
opneemt van Centrale Beheerder in het statiegeldsysteem, zal dit tot slot ook tot gevolg hebben
dat de contractvoorwaarden tussen Fost Plus en de intercommunales en de hiermee verbonden
modelbestekken van Fost Plus voor PMD-ophaling en -sortering aangepast moeten worden.

§ 6.

Verplichting van de verkoper tot inontvangstneming

247. Artikel 17 van het samenwerkingsakkoord regelt de verplichtingen ten laste van de verkopers
en de verbruikers:
“§ 1. Elke verkoper van verpakte huishoudelijke goederen, met uitzondering van de
kleinhandelaar, is op zijn verantwoordelijkheid verplicht om in de hiertoe voorziene recipiënten
alle verzend- en verzamelverpakkingen in ontvangst te nemen die door de consument worden
teruggebracht of achtergelaten, voor zover deze verpakkingen afkomstig zijn van de producten
die hij verhandeld heeft.

215

Memorie van toelichting, Parl.St. Vl.Parl., 2008-2009, nr. 1944/1, 33.
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[…]”

Dit artikel verplicht de verkoper, met uitzondering van de kleinhandelaar, om in bepaalde gevallen
de verzend- en verzamelverpakkingen in ontvangst te nemen.
Artikel 2, 2° en 3° van het Samenwerkingsakkoord definieert verkoop- en verzamelverpakking als
volgt:
“3° "Verzamel- of secundaire verpakking": alle verpakking die aldus is ontworpen dat zij op
het verkooppunt een verzameling van een aantal verkoopeenheden vormt, ongeacht of deze
als dusdanig aan de eindgebruiker of de consument wordt verkocht, dan wel alleen dient om
de rekken op het verkooppunt bij te vullen; deze verpakking kan van het product worden
verwijderd zonder dat dit de kenmerken ervan beïnvloedt;
4° "Verzend- of tertiaire verpakking": alle verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en
het vervoer van een aantal verkoopeenheden of verzamelverpakkingen, wordt
vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of transport te voorkomen. Weg-, spoor-,
scheeps- of vliegtuigcontainers worden niet als verzendverpakking beschouwd;”
Het statiegeld zou in het voorkeursscenario niet geheven worden op dergelijke verzamel- en
verzendverpakkingen, zodat artikel 17 van het samenwerkingsakkoord niet moet gewijzigd worden.
De drankverpakkingen die onderworpen zijn aan het statiegeldsysteem worden in het
samenwerkingsakkoord ondergebracht onder de categorie “verkoop- of primaire verpakkingen”,
met name “alle verpakkingen die aldus zijn ontworpen dat zij voor de eindgebruiker of consument
op het verkooppunt één verkoopeenheid vormen” (artikel 2, 2° van het samenwerkingsakkoord).

Hoofdstuk 4. Conclusies en aanbevelingen

Afdeling 1.
Is
het
gewestbevoegdheden?

statiegeldsysteem

inpasbaar

binnen

de

248. Vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de
gewesten zijn er goede argumenten voorhanden om aan te nemen dat het statiegeldsysteem op
eenmalige drankverpakkingen ingevoerd kan worden door:
- de federale overheid als een vrijstelling op een federale belasting (bv. verpakkingsheffing)
en dit op grond van de federale belastingsbevoegdheid (artikel 170, § 1 van de Grondwet).
- de gewesten: hetzij als een verplicht autonoom systeem en dit op grond van de gewestelijke
bevoegdheid inzake het afvalstoffenbeleid (artikel 6, § 1, II, 2°, BWHI); hetzij als vrijstelling
op een gewestelijke heffing en dit op grond van de gewestelijke belastingsbevoegdheid
(artikel 170, § 2 van de Grondwet).
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249. De verplichting om de drankverpakkingen die onder het toepassingsgebied van het SGS
vallen te voorzien van een etiket (logo in speciale inkt) of een ander merkteken is een productnorm,
ten aanzien waarvan de federale overheid bevoegd is. Dit geldt ongeacht of het statiegeldsysteem
opgelegd wordt als een autonome verplichting, dan wel als een facultatief systeem gekoppeld aan
een heffing.
In beginsel is aldus de medewerking van de federale overheid bij de invoering van het
statiegeldsysteem vereist.
Er zou mogelijks een argumentatie opgebouwd kunnen worden dat het merken van de aan het
SGS onderworpen producten mogelijk is op grond van de impliciete bevoegdheden, al brengt dit
onvermijdelijk juridische onzekerheid met zich mee. Een beroep op de impliciete bevoegdheden
zou vanuit dat oogpunt meer slaagkansen hebben wanneer de drie gewesten eenzelfde regeling
uitvaardigen. In dat geval is de regeling immers uniform voor het gehele Belgische grondgebied.216

Afdeling 2.
invoeren?

Kan het Vlaamse Gewest eenzijdig een statiegeldsysteem

250. Hoewel de Belgische Economische Unie en het intergewestelijk vrij verkeer er zich in
beginsel niet tegen verzetten dat een gewest zijn bevoegdheden eenzijdig uitoefent, brengt een
eenzijdige invoering van het statiegeldsysteem juridische risico’s met zich mee.
251. Gelet op potentiële impact van een statiegeldsysteem in één gewest op de Belgische
economische unie en het intergewestelijk vrij verkeer, bestaat immers een risico dat de afdeling
Wetgeving van de Raad van State of het Grondwettelijk Hof tot het besluit zullen komen dat de
gewesten hun bevoegdheid tot het invoeren van een statiegeldsysteem niet eenzijdig kunnen
uitoefenen en dit slechts kunnen samen met de andere gewesten.
Dit geldt des te meer aangezien zowel de bijzondere wetgever217, het Grondwettelijk Hof, als de
gewesten zelf (in het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008) in het verleden een bijzonder
terughoudende positie aangenomen hebben ten aanzien van maatregelen die producten die op de
markt gebracht worden in het ene gewest anders behandelen dan producten die op de markt
gebracht worden in andere gewesten.

252. Bovendien bestaat een risico dat het eenzijdig invoeren van het statiegeldsysteem in strijd
wordt bevonden met het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie
en het beheer van verpakkingsafval.

216

Merk op dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State soms een omgekeerde redenering volgt en stelt dat
wanneer de gewesten in een samenwerkingsakkoord productnormen vastleggen, het niet gaat om per gewest
gedifferentieerde productnormen, maar om gemeenschappelijke gewestelijke normen die van toepassing zijn in de
drie gewesten en zodoende in de plaats komen van federale normen (advies RvS, afdeling Wetgeving, nr.
24.502/VR over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Gewest tot goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, Parl.St. Vl. Parl. 1995-1996,
nr. 400/1, 88).
217 Het is bijvoorbeeld de reden waarom de productnormen als uitzondering op de gewestelijke bevoegdheid inzake
leefmilieu een federale bevoegdheid zijn gebleven (artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1° BWHI).
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Op basis van een strikte lezing van het samenwerkingsakkoord zou weliswaar een argumentatie
opgebouwd kunnen worden dat de tekst van het samenwerkingsakkoord er zich niet tegen verzet
dat een gewest een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen invoert zonder
aanpassing van het samenwerkingsakkoord.
Deze weg dient evenwel met de nodige omzichtigheid bewandeld te worden en is niet zonder
juridische risico’s. Immers zijn er diverse aanwijzingen voorhanden dat de invoering van een
statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in één gewest niet strookt met de geest van
het samenwerkingsakkoord, wat als een schending van het samenwerkingsakkoord zelf zou
kunnen worden beschouwd.
Onder meer de volgende elementen wijzen daarop:
- Het samenwerkingsakkoord beoogt niet alleen een milieudoelstelling na te streven, maar
beoogt tevens een uniform kader te scheppen voor het gehele Belgische grondgebied
inzake het beheer van verpakkingsafval en dit om verstoring van de concurrentie te
vermijden.
- Het samenwerkingsakkoord laat het aan de sector over om door middel van zelfregulering
en onder toezicht van de Verpakkingscommissie de wijze te bepalen waarop de
verplichtingen en recyclagedoelstellingen uit het samenwerkingsakkoord behaald worden.
De invoering van een statiegeldsysteem zou die vrijheid deels uithollen, wat dus in strijd
zou kunnen geacht worden met het samenwerkingsakkoord.
- Het samenwerkingsakkoord verplicht het erkende organisme om “op een homogene wijze
het gehele Belgische grondgebied te bestrijken” (artikel 13) wat mogelijks geïnterpreteerd
kan worden als een verplichting om in alle gewesten eenzelfde inzamelsysteem te
hanteren. Deze verplichting zou echter ook zo gelezen kunnen worden dat het erkende
organisme enkel verplicht is om de terugnamedoelstellingen op een homogene wijze voor
het gehele Belgische grondgebied te halen, zonder dat het een verplichting bevat om dat
voor alle (drank)verpakkingen op eenzelfde wijze te doen.
- Indien ervoor geopteerd zou worden om de erkenningsregeling van het erkende organisme
van het samenwerkingsakkoord te integreren met dat van de Centrale Beheerder van het
statiegeldsysteem (bv. om operationele redenen of om deze onder het toezicht van de
Verpakkingscommissie te brengen) dient het samenwerkingsakkoord in elk geval
aangepast te worden.

253. Om deze redenen verdient het aanbeveling om niet zonder meer eenzijdig over te gaan tot
de invoering van een statiegeldsysteem en om de invoering van het statiegeldsysteem gepaard te
laten gaan met een wijziging van het samenwerkingsakkoord.
Ter zake kunnen zich twee situaties voordoen:
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- De drie gewesten bereiken een akkoord om het statiegeldsysteem gezamenlijk en uniform
in te voeren in de drie gewesten. In dat geval kan het statiegeldsysteem geregeld worden
in een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de drie gewesten (waarbij de federale
overheid eventueel ook partij is voor wat betreft de productnormen).
- De drie gewesten wijzigen het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 in die zin dat
het het Vlaamse Gewest expliciet toegestaan wordt een statiegeldsysteem voor eenmalige
drankverpakkingen in te voeren. In dit geval is het statiegeld dus compatibel met het
samenwerkingsakkoord, maar blijft er wel een differentiatie bestaan tussen de drie
gewesten.

Afdeling 3.

De autonomie van de gewesten

254. Zoals hierboven aangegeven, zijn er voldoende aanknopingspunten voorhanden om te
besluiten dat het tot de bevoegdheid van de gewesten behoort om een statiegeldsysteem op
eenmalige drankverpakkingen in te voeren, weze het dat het aangewezen is dit in samenspraak te
doen met de drie gewesten.
De gewesten beschikken daarbij over een ruime beleidsvrijheid.
Er kan een autonome verplichting opgelegd worden voor producenten en importeurs van de
geviseerde eenmalige drankverpakkingen om deel te nemen aan het statiegeldsysteem. De
naleving van deze autonome verplichting dient dan afgedwongen te worden met administratieve
sancties en/of strafsancties.
Vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdelende regelen is er geen meerwaarde om het
statiegeldsysteem te koppelen aan een heffing.
De keuze hangt af van beleidsoverwegingen. Zo is de handhaving van de naleving bij een
autonome verplichting grotendeels reactief aangezien de niet-naleving gesanctioneerd wordt met
administratieve sancties. In een gekoppeld systeem ligt dat anders aangezien de belasting een
incentive is om deel te nemen aan het SGS.
Indien ervoor geopteerd wordt om het statiegeldsysteem te koppelen aan een gewestelijke heffing
waarbij deelname aan het statiegeldsysteem een vrijstelling oplevert, dient rekening gehouden te
worden met volgende krijtlijnen:
- het SGS kan door de gewesten niet gekoppeld worden aan de federale verpakkingsheffing
(eventueel wel door de federale overheid);
- het lijkt niet mogelijk om het statiegeldsysteem te koppelen aan een zwerfvuilbelasting die
opgelegd wordt aan de producent en importeur (zelfs al wordt deze berekend als het
aandeel van deze verpakkingen in de preventie- en opruimingskosten verbonden aan
zwerfvuil). De belastbare materie van de zwerfvuilbelasting zou dan immers gelijk zijn aan
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deze van de federale verpakkingsheffing zodat bevoegdheidsrechtelijk het ‘non bis in idem’beginsel inzake fiscaliteit zich hiertegen verzet;
- een optie zou er kunnen in bestaan om een belasting op de geviseerde drankverpakkingen
in te voeren gekoppeld aan een verhoogde terugnameplicht in vergelijking met het
samenwerkingsakkoord. Het systeem bestaat erin dat het gewest/de gewesten een
specifieke terugnamedoelstelling opleg(t)(gen) voor de geviseerde drankverpakkingen en
dit ter aanvulling van de terugnamedoelstellingen opgelegd in het Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Deze
specifieke terugnamedoelstelling stemt overeen met de verwachte teruggavegraad in het
statiegeldsysteem.
De belasting wordt vervolgens berekend op grond van het aantal ton afval van de producten
die op de markt gebracht worden in het Vlaamse Gewest en die krachtens de
terugnameplicht het voorwerp moeten uitmaken van een inzameling, recyclage en/of
valorisatie. De belastingplichtige wordt vrijgesteld voor het aantal ton afval dat in de loop
van het boekjaar daadwerkelijk ingezameld, gerecycleerd en/of gevaloriseerd wordt ter
uitvoering van de terugnameplicht.

Afdeling 4.
Aandachtspunten
voorkeursscenario

bij

de

implementatie

van

het

255. Uit het Europees recht en het gelijkheidsbeginsel komen volgende aandachtspunten naar
voor die in aanmerking genomen moeten worden bij de implementatie van het voorkeursscenario:
- Het is aangewezen dat Fost Plus ook de rol van Centrale Beheerder in het SGS op zich
neemt;
- Wat het merkteken betreft, is het aangewezen om:
 ontwerp en drukspecificaties toegankelijk te maken voor producenten en
importeurs;
 stickers te verstrekken die (kleine) importeurs kunnen aanbrengen, zodat ze niet de
hele etikettering moeten aanpassen;
 ook logo’s toe te laten die in statiegeldsystemen van andere lidstaten gebruikt
worden;
 het gebruik van landspecifieke EAN-codes te vermijden.
- Het is aangewezen om het toepassingsgebied af te baken op basis van criteria gebaseerd
op het materiaal van de drankverpakking, ongeacht de inhoud ervan.

256. Vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel is het aangewezen om het toepassingsgebied
ratione materiae af te bakenen op basis van het materiaal van de drankverpakking, al laat het
Grondwettelijk Hof op dat vlak doorgaans een beleidsvrijheid om in vrijstellingen te voorzien voor
zover daarvoor een redelijke verantwoording bestaat die evenredig is met het nagestreefde doel.
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Er zijn goede argumenten voorhanden om aan te nemen dat het gelijkheidsbeginsel zich niet
ertegen verzet om het statiegeldsysteem in te voeren op metalen blikjes, PET en HDPE ongeacht
het volume (binnen de grenzen van 10 centiliter tot 3 liter).
Wat het toepassingsgebied ratione personae betreft, valt het moeilijk te verantwoorden waarom
grote distributiecentra (> 400 m²) met een zeer beperkte verkoop van aan het SGS onderworpen
drankverpakkingen, dezelfde inzamelverplichting opgelegd zouden moeten krijgen als de grote
distributiecentra. Omgekeerd valt moeilijk in te zien waarom kleine distributiecentra (< 400 m²) met
een grote verkoop, uitgesloten worden van de verplichting tot terugname.
Vanuit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel verdient het de voorkeur om de grote en kleine
distributiecentra gelijk te behandelen. Dit kan op twee wijzen:
- hetzij aan geen van beide een terugnameplicht op te leggen. Dit zou het voordeel bieden
dat geen toezicht en controle gehouden moeten worden op de naleving van de
terugnameplicht door grote distributiecentra. In een dergelijk facultatief systeem is het wel
aangewezen om voldoende stimuli te voorzien voor handelaars om als terugnamepunt te
fungeren, zodat de terugnamegraad van 90% gewaarborgd is;
- aan alle verkopers een terugnameplicht op te leggen, desgevallend met een beperking voor
kleine handelszaken (bv. 200 m²) tot de verkochte dranken of verpakkingen (zoals in
Duitsland en Nederland).

***
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