Startnota MBO afgedankte
matrassen

Met deze startnota wil het Vlaamse Gewest de betrokken partijen op de hoogte brengen
van het initiatief om een milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afgedankte matrassen te
onderhandelen met de sector. Deze startnota vormt het startpunt van de
onderhandelingen en schetst de belangrijkste doelstellingen van het Vlaamse Gewest. De
startnota is ook een uitnodiging aan de betrokken partijen om hun visie of opmerkingen
kenbaar te maken.

1

Situering

1.1

Wetgevend kader
Op 18 december 2015 werd het besluit tot wijziging van het VLAREMA (besluit van de
Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) principieel
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De definitieve goedkeuring wordt verwacht voor
de zomer. Dit besluit stelt een aanvaardingsplicht in voor afgedankte matrassen vanaf 1
januari 2018. Er zal een onderafdeling 3.4.8. worden ingevoerd die de toekomstige
Vlaamse wetgeving inzake afgedankte matrassen bepaalt:
─

1.2

alle afgedankte matrassen die worden aangeboden, moeten worden ingezameld;

─

de ingezamelde afgedankte matrassen moeten nuttig worden toegepast;

─

eindverkopers, tussenhandelaars en producenten van matrassen hebben een
jaarlijkse rapportageplicht aan de OVAM over de uitvoering van de
aanvaardingsplicht.

Onderzoeksproject Innomat
Momenteel voert een consortium van 7 bedrijven uit de matrassenwaardeketen samen
met 3 onderzoeksinstellingen een MIP-onderzoeksproject uit, genaamd Innomat:
innovatie van matrassen in de ontwikkelings- en de end-of-life fase.
De resultaten van dit project, waarbij de OVAM betrokken is in het begeleidingscomité,
zullen gebruikt worden bij de verdere uitwerking van de aanvaardingsplicht voor
matrassen. Binnen Innomat worden volgende drie vraagstukken onderzocht:
─

eco-design van matrassen:
o

wat zijn de mogelijkheden voor design for disassembly en design for
recycling?

o

wat zijn de mogelijkheden om via materiaalselectie te komen tot een
verhoogde recycleerbaarheid van matrassen?

─

wat zijn de toepassingsmogelijkheden van de reststromen polyurethaan, latex,
matrastijk, metaal?

─

opmaak van een milieukosten/baten analyse van selectieve inzameling en
recyclage versus verbranding van afgedankte matrassen; onderzoek naar de
economische en ecologische haalbaarheid van selectieve inzameling en recyclage.
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Innomat werd begin december 2014 opgestart en loopt nog tot eind november 2016. De
resultaten binnen elk van de drie thema’s zullen gebruikt worden bij de verdere
uitwerking van de aanvaardingsplicht en de bijhorende MBO.

1.3

Startnota MBO afgedankte matrassen
Hoewel de invoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen in VLAREMA
nog niet definitief goedgekeurd is en de resultaten van Innomat nog niet gekend zijn, is
het toch noodzakelijk om al op dit moment de startnota voor afgedankte matrassen voor
te leggen. Er is immers voorzien dat de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen
van kracht wordt op 1 januari 2018. Ervaring leert dat de hele procedure voor het
opstellen van een milieubeleidsovereenkomst ter uitvoering van de aanvaardingsplicht al
gauw twee jaar in beslag neemt.

2

Motivering van de instrumentkeuze
Op dit moment gebeurt er geen selectieve inzameling van afgedankte matrassen. De
matrassen worden veelal ingezameld via de grofvuilfractie en komen op die manier
terecht in een verbrandingsoven. In het kader van duurzaam materialenbeheer is het van
belang dat aan de hand van de recyclage van afgedankte matrassen de verschillende
materiaalfracties terug kunnen worden ingezet als grondstof bij de aanmaak van nieuwe
producten. De OVAM heeft dan ook als beleidsdoelstelling om ervoor te zorgen dat
afgedankte matrassen zo veel mogelijk worden ingezameld en gerecycleerd.
In de reguleringsimpactanalyse (RIA) over de invoering van een aanvaardingsplicht voor
afgedankte matrassen wordt de vergelijking gemaakt tussen volgende drie beleidsopties
om de hierboven vermelde doelstelling te bereiken:
─ geen bijkomende wettelijke verplichtingen opleggen;
─ invoeren van een aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen;
─ introductie van een heffing voor afgedankte matrassen.
De drie scenario’s worden in de RIA vergeleken op basis van effectiviteit, kostprijs,
uitvoerbaarheid en draagvlak. De gekozen optie, zijnde de aanvaardingsplicht, scoort het
best op deze criteria.
De aanvaardingsplicht legt selectieve inzameling en recyclage van afgedankte matrassen
op en draagt op die manier sterk bij aan de beleidsdoelstelling. Het instrument impliceert
een wezenlijke kost voor de producenten, die via een milieubijdrage zal worden
doorgerekend aan de consumenten. De inzamel- en verwerkingskosten voor matrassen
worden op die manier verschoven van de gemeenten naar de vervuilers (overeenkomstig
het principe 'de vervuiler betaalt'). De ervaring leert dat goede tot zeer goede resultaten
worden geboekt bij andere stromen waarvoor een aanvaardingsplicht is opgelegd. Een
belangrijk deel van de sector heeft ook een sterke voorkeur voor dit beleidsinstrument.
Sommige producenten en/of eindverkopers nemen momenteel reeds op vrijwillige basis
afgedankte matrassen terug van consumenten die een nieuwe matras aankopen. Voor
zover bekend worden de meeste van de op die manier ingezamelde matrassen finaal
afgevoerd voor verbranding. Door de invoering van de aanvaardingsplicht wordt de
terugname veralgemeend binnen de sector waardoor schaalvoordelen ontstaan en naar
meer hoogwaardige verwerking gestreefd kan worden.
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3

Belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen

3.1

De partijen die de MBO gaan onderhandelen en ondertekenen
De milieubeleidsovereenkomst zal onderhandeld en ondertekend worden door volgende
federaties die de producenten en invoerders van matrassen vertegenwoordigen:
─

Fedustria vzw, Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie;

─

Comeos vzw, Belgische federatie van de handel en diensten;

─

Navem vzw, Nationale beroepsvereniging van meubelhandelaars.

Met Fedustria, Comeos en Navem zijn de relevante federaties van producenten en
invoerders van matrassen voor particulieren gevat. Ze schatten dat ze samen ongeveer
90% van de op de huishoudelijke markt gebrachte matrassen vertegenwoordigen. Het
resterende deel wordt vermoedelijk vooral op de markt gebracht door
producenten/invoerders die niet gefedereerd zijn.
Als blijkt dat bijvoorbeeld hotels, rusthuizen, gevangenissen... ook invoerders van
matrassen zijn, en de overkoepelende federaties de MBO mee willen ondertekenen, dan
kunnen deze partijen ook betrokken worden tijdens de onderhandelingen.
Voor Fedustria, Comeos en Navem is het essentieel dat er een MBO wordt afgesloten met
elk van de drie gewesten. Zij benadrukken dat indien dit niet het geval is, zij geen MBO
zullen ondertekenen in het Vlaamse Gewest (zie ook punt 3.2).

3.2

De situatie in de overige gewesten en de buurlanden
Intergewestelijke context
Het Brusselse en het Waalse Gewest hebben nog géén aanvaardingsplicht ingevoerd voor
afgedankte matrassen. Beide gewesten geven aan wel interesse te hebben om iets rond
afgedankte matrassen te doen. Zo schuift het Waalse Gewest in haar ontwerp Plan
Wallon des déchets Horizon 2020 als prioritaire actie voor grofvuil de invoering van een
terugnameplicht voor matrassen in samenwerking met de andere gewesten naar voor.
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie van het Brusselse Gewest vermeldt
als actie dat de regering een UPV matras zal goedkeuren in overleg met de twee andere
gewesten. Er zijn echter nog geen wetgevende initiatieven opgestart, noch in het Waalse,
noch in het Brusselse gewest om een aanvaardingsplicht in te voeren. Zowel in Wallonië
als in Brussel zijn momenteel wetgevende initiatieven lopende waarbij aanpassingen
worden voorzien aan de aanvaardingsplicht. Matrassen zijn hierin echter niet opgenomen
als nieuwe stroom. Als dit niet wordt meegenomen in de lopende trajecten die er nu zijn,
zal het wellicht nog enige tijd vergen vooraleer ook in de andere gewesten een
aanvaardingsplicht voor matrassen geldt. Het Waalse Gewest geeft bovendien aan dat zij
nog niet weten welk instrument (milieubeleidsovereenkomst, erkenning, lastenboek,
participatieplicht) zij willen inzetten om de recyclage van matrassen te bevorderen.
De sector is vragende partij voor een uniform systeem voor gans België. Ook de OVAM is
hier voorstander van en streeft daarom steeds naar gezamenlijke onderhandelingen over
MBO's met de andere gewesten. De verschillen in visie op uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid en in timing van (eventuele) wetgevende initiatieven in
de drie gewesten zullen het waarschijnlijk moeilijk maken om via gezamenlijke
onderhandelingen te komen tot een uniforme MBO voor matrassen in de drie gewesten.
Zoals hoger vermeld heeft de sector al duidelijk laten verstaan dat zij in geen geval een
MBO zullen afsluiten enkel in Vlaanderen; zij stellen als randvoorwaarde een
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aanvaardingsplicht die geldt voor gans België. De door het Vlaamse Gewest
vooropgestelde timing zal bijgevolg sterk beïnvloed worden door de wetgevende
initiatieven van de andere gewesten.
Buurlanden
Weinig landen hebben een specifieke wetgeving rond afgedankte matrassen.
Frankrijk voerde op 1 mei 2013 een aanvaardingsplicht in voor meubels, inclusief
matrassen. De wettelijke doelstellingen worden in de Franse wetgeving geformuleerd
voor alle productgroepen samen, er gelden geen aparte inzamel- of
verwerkingsdoelstellingen voor matrassen. Dit maakt dat in Frankrijk alle meubelen en
matrassen samen in één container worden ingezameld. De recyclagedoelstellingen
kunnen dan eenvoudig bereikt worden door louter de zwaarste materialen (zoals hout en
metaal) te recycleren. Gezien het systeem nog in de opstartfase zit, is het moeilijk om al
duidelijke beleidsconclusies te trekken.
Nederland heeft geen specifieke wetgeving rond matrassen, maar er zijn wel vrijwillige
initiatieven ontstaan waarbij afgedankte matrassen selectief worden ingezameld en
vervolgens ontmanteld om de verschillende materialen te recycleren. Hierbij wordt
aangegeven dat de afzet van de gerecycleerde materialen op dit moment een probleem
vormt.
Ook in bepaalde Amerikaanse staten (bvb Connecticut, Rhode Island en Californië) geldt
een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen.

3.3

De looptijd
Aangezien het gaat om een nieuwe aanvaardingsplicht en dus een eerste MBO, lijkt een
herziening na een periode van vijf jaar aangewezen. We stellen daarom voor om de MBO
af te sluiten voor de duur van vijf jaar.

3.4

De doelstellingen

3.4.1

Scope
Het ontwerp-wijzigingsbesluit van VLAREMA stelt een aanvaardingsplicht in voor alle
afgedankte matrassen, waarbij matrassen als volgt gedefinieerd worden: “producten die
bestemd zijn om op te slapen en te rusten, geschikt voor het gebruik door de mens voor
een lange periode, bestaande uit een sterke hoes, gevuld met materialen, en die kunnen
worden geplaatst op een bestaande ondersteunende bedstructuur”. Het betreft hier dus
zowel de matrassen bestemd voor particulieren als matrassen bestemd voor de
professionele sector (bvb. hotels, ziekenhuizen, gevangenissen...). Waterbedmatrassen
zitten niet in de scope: dit zijn plastic hoezen die ter plaatse bij de consument gevuld
worden met water. Bij afdanking worden deze ook ter plaatse geledigd.
De sector pleit voor een voorlopige beperking van de aanvaardingsplicht tot matrassen
afkomstig van de huishoudelijke markt. De OVAM vindt dit echter niet opportuun. De
OVAM zal samen met de sector in de komende periode verdere gegevens verzamelen
over de matrassen in de professionele markt (aantal matrassen in gebruik,
samenstelling, inzamelwijze op dit moment…). Op basis van deze informatie zal er dan
verder bekeken worden of een eventuele andere invulling van de aanvaardingsplicht voor
matrassen uit de professionele sector aangewezen is (bvb specifieke inzamelwijze,
specifieke verwerkingsdoelstellingen…).
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3.4.2

Milieudoelstellingen
Inzameling
Het ontwerp-wijzigingsbesluit van VLAREMA bepaalt dat alle afgedankte matrassen die
worden aangeboden, moeten worden ingezameld. Dit is naar analogie met de
inzameldoelstellingen van bepaalde andere afvalstromen waarvoor een
aanvaardingsplicht geldt (bvb. afvalbanden en afgedankte autobatterijen en -accu's). De
OVAM wil deze algemene bewoording voor de inzameldoelstelling behouden. Aangezien
matrassen een significant negatieve waarde kennen in de afvalfase lijkt een specifieke,
kwantitatieve inzameldoelstelling niet nodig. Een gratis inzamelsysteem zal in principe
nagenoeg alle afgedankte matrassen automatisch aantrekken.
Verwerking
Het ontwerp-wijzigingsbesluit van VLAREMA bepaalt dat alle ingezamelde afgedankte
matrassen een nuttige toepassing moeten krijgen. Verdere specifieke
verwerkingsdoelstellingen zijn nog niet opgenomen in de ontwerpwetgeving. De
doelstelling achterliggend aan de invoering van een aanvaardingsplicht is echter om
verbranding als verwerking van afgedankte matrassen zoveel als mogelijk te vervangen
door meer hoogwaardige recyclagetoepassingen.
De OVAM wil voor de verwerking dan ook een minimum percentage materiaalrecyclage
opleggen. Hierbij kan overwogen worden om dit percentage gradueel te verhogen in de
tijd. De verwerkingsdoelstellingen kunnen op dit moment echter nog niet verder
geconcretiseerd worden, aangezien de resultaten van het hierboven vermelde
onderzoeksproject Innomat nog niet gekend zijn. Deze studie zal onder meer de milieuimpact van de verschillende verwerkingsopties voor afgedankte matrassen in kaart
brengen. Hiermee rekening houdend zullen tijdens de MBO-onderhandelingen goed
afgewogen verwerkingsdoelstellingen worden bepaald, die op dat moment ook wettelijk
zullen verankerd worden in het VLAREMA. Belangrijk is wel dat de doelstellingen in
VLAREMA enkel van kracht zijn indien deze voorafgaand aan de MBO zijn opgelegd.
Er dient opgemerkt te worden dat er een verschil is in samenstelling tussen matrassen
bestemd voor particulieren en matrassen bestemd voor de professionele sector.
Matrassen bestemd voor de professionele sector bevatten brandvertragende materialen,
iets wat niet het geval is bij matrassen bestemd voor particulieren. Dit verschil in
chemische samenstelling kan resulteren in verschillende recyclagemogelijkheden. Het is
dus niet ondenkbaar dat er verschillende verwerkingsdoelstellingen nodig zullen zijn voor
enerzijds matrassen afkomstig van de particuliere markt en anderzijds matrassen
afkomstig van de professionele markt. Het onderzoeksproject Innomat zal hier verder
informatie over opleveren.
De sector kan zich vinden in deze aanpak maar stelt wel dat uit de Innomat-studie
duidelijk moet blijken dat de recyclage als verwerking milieuvoordelen oplevert ten
aanzien van verbranding. Ze geven aan dat de afzet van materialen op dit moment (ten
gevolge van de lage olieprijs) een grote uitdaging vormt. Technieken en installaties voor
de ontmanteling van matrassen en het scheiden in de verschillende materialen zijn
voorhanden. Volgens de sector kampen verschillende buitenlandse
ontmantelingsprojecten met afzetproblemen voor materialen. Naarmate meer matrassen
worden aangeboden voor recyclage, bv door invoering van een aanvaardingsplicht in
Vlaanderen, kan het moeilijker worden om voldoende toepassingen te vinden voor de
teruggewonnen materiaalstromen.
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3.5

Concrete acties
Oprichting beheersorganisme
De sectorfederaties en de producenten die de MBO zullen ondertekenen zullen conform
de bepalingen van het VLAREMA een beheersorganisme oprichten. Dit beheersorganisme
zal in naam van de producenten de taken die voortvloeien uit de aanvaardingsplicht
uitoefenen. Dit omvat onder meer:
─ het innen van een milieubijdrage van de producenten/invoerders van matrassen;
─ het afsluiten van contracten met inzamelpunten, inzamelaars en verwerkers;
─ de organisatie van de afvoer van afgedankte matrassen ingezameld op de
containerparken;
─ de jaarlijkse rapportage naar de OVAM.
De sector treft op dit moment al de nodige voorbereidingen voor de oprichting van het
beheersorganisme, dat de naam Valumat vzw zal dragen. De eigenlijke oprichting wordt
voorzien medio 2016.
Ecodesign, preventie en hergebruik
Een deel van de matrassensector is momenteel al bezig met onderzoek naar ecodesign
van matrassen in het kader van het onderzoeksproject Innomat (zie boven). De OVAM wil
dat de matrasproducenten dergelijk onderzoek blijven doen zodat de matrassen van de
toekomst beter recycleerbaar zijn.
Verder ziet de OVAM voor het beheersorganisme een rol weggelegd in het verstrekken
van informatie over de verschillende matrastypes en -materialen en hun impact op het
milieu en over gepast productgebruik. Op die manier worden gebruikers aangezet om
milieu-overwegingen mee te nemen bij hun aankoopkeuze en productgebruik. Er kan ook
bekeken worden in welke mate differentiatie van de milieubijdrage mogelijk is naargelang
het matrastype en de bijhorende milieu-impact.
Inzameling en verwerking
Conform de algemene bepalingen over aanvaardingsplicht in het VLAREMA zullen de
eindverkopers, tussenhandelaars en producenten in principe afgedankte matrassen gratis
in ontvangst moeten nemen, zowel bij aankoop in een verkoopsruimte als bij levering
aan huis (1 voor 1). De inzameling van de afgedankte matrassen afkomstig van burgers
zal ook moeten gebeuren via de containerparken (1 voor 0). Hiervoor zal het
beheersorganisme een modelovereenkomst moeten opstellen met de rechtspersonen van
publiek recht, waarin de praktische modaliteiten van de inzameling, alsook de regeling
van de vergoeding voor de containerparken zijn opgenomen.
De sector heeft al laten verstaan dat zij zeer sterk gekant zijn tegen de verplichte
inzameling via de distributie, en dit omwille van het hygiëne-aspect en stockageruimte.
De sector pleit dus voor een vrijwillige in plaats van verplichte inzameling bij de
eindverkopers.
Van de verplichting tot gratis inzameling via de distributie kan afgeweken worden in het
VLAREMA. Dit is momenteel opgenomen voor de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie.
In het ontwerpbesluit voor afgedankte matrassen is een dergelijke vrijstelling niet
voorzien. In de MBO kan niet afgeweken worden van het 1 voor 1 principe omdat een
MBO niet minder streng mag zijn dan de wettelijke regeling. Een eventuele vrijstelling
kan dus enkel in het VLAREMA worden opgenomen. De sector is van mening dat de
vrijwillige inzameling via de (vooral gespecialiseerde) eindverkopers een voldoende
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alternatief biedt en is bereid om dit in kaart te brengen en te evalueren. Daarom pleit de
sector voor een vrijstelling in Vlarema van de verplichting tot gratis inzameling via de
distributie. Voor de OVAM is dit enkel mogelijk indien het voor de ontdoener mogelijk
blijft om op gelijkaardige manier zich van zijn afgedankte matras te ontdoen. Enkel het
containerpark als inzamelpunt is duidelijk onvoldoende. Het is immers niet voor alle
burgers evident om zelf de afgedankte matras te vervoeren naar een containerpark of
ander inzamelpunt. Zo kunnen bijvoorbeeld tweepersoonsmatrassen niet zomaar
vervoerd worden met een gezinswagen. Bovendien beschikken niet alle gezinnen over
een wagen. Om deze reden kan er voor de OVAM enkel sprake zijn van een afwijking op
de verplichte inzameling via de distributie indien de sector een evenwaardig alternatief
voorstelt.
Naast huishoudens komen ook afgedankte matrassen vrij bij professionele actoren die
vaak geen toegang hebben tot containerparken zoals hotels, gevangenissen,
ziekenhuizen, rusthuizen enz. Ook hier moet in inzameling voorzien worden.
Vermoedelijk is dit logistiek minder problematisch gezien de matrassen meer in grotere
aantallen afgedankt worden.
Het beheersorganisme zal de verdere afvoer vanop de inzamelpunten en containerparken
en verwerking van de matrassen organiseren. Hiervoor zal het beheersorganisme
contracten moeten afsluiten met inzamelaars en/of verwerkers.

3.6

De financiële aspecten
Zoals het geval is bij andere producten die onder de aanvaardingsplicht vallen, zal er een
milieubijdrage worden aangerekend bij het op de markt brengen van elke nieuwe matras.
Dit zal ook het geval zijn bij internetverkopen. Deze milieubijdrage moet de kost voor
inzameling en verwerking van de afgedankte matras weerspiegelen. De grootte-orde van
de milieubijdrage werd in de reguleringsimpactanalyse (RIA) voor de invoering van een
aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen ingeschat op 13,50 euro per matras. De
jaarlijkse kost van de aanvaardingsplicht in het Vlaamse gewest wordt in de RIA geraamd
op 5,4 miljoen euro. De grootste kostenpost voor het beheersorganisme zal de
financiering van de inzameling en verwerking zijn. Dit omdat geen uitgebreide
communicatie naar consumenten nodig is om de inzameling te stimuleren zoals
bijvoorbeeld wel bij Recupel en Bebat.
De sector pleit voor een graduele invoering van de aanvaardingsplicht, waarbij er eerst
gedurende een bepaalde periode een recyclagebijdrage geïnd wordt alvorens te starten
met het effectieve operationele luik. De OVAM is hier niet mee akkoord, dit zou immers
betekenen dat er wel al een milieubijdrage moet worden betaald bij de aankoop van een
nieuwe matras, maar dat er op dat moment nog geen gratis afgifte van de afgedankte
matras mogelijk is. Dit is een strijdig signaal naar de ontdoener. Er zijn alternatieve
oplossingen om het probleem van de kosten in de opstartfade aan te pakken (bvb
voorfinanciering door de fabrikanten of lening van de bank).
Gezien kan verondersteld worden dat de hoeveelheid ingezamelde matrassen vrij stabiel
zal verlopen doorheen de jaren kan een financieringsmodel opgezet worden waarbij de
inkomsten van het jaar worden gebruikt om de kosten van hetzelfde jaar te dekken. De
aanleg van uitgebreide provisies voor toekomstige verwerking lijkt niet aan de orde. Er
zal wel rekening moeten gehouden worden met verhoogde inzameling door opruiming
van het historisch passief gedurende de eerste operationele jaren.
Bij de vaststelling van de hoogte van de milieubijdrage door het beheersorganisme kan
bekeken worden in welke mate differentiatie mogelijk is bijvoorbeeld naargelang het
matrastype en de bijhorende milieu-impact.
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De sector pleit voor bijzondere aandacht voor internetverkoop omdat dit een groeiend
fenomeen is. Dit gaat zowel om online verkoop door (al dan niet buitenlandse) pure
spelers aan Belgische klanten als om omnichanel verkopen (retailers die zowel in hun
fysieke winkels verkopen als online en dat zowel aan Belgische als aan buitenlandse
klanten). Een milieubijdrage is verschuldigd bij de verkoop aan Belgische klanten, maar
niet bij verkoop aan buitenlandse klanten.

3.7

De sancties bij het niet halen van de doelstellingen
Er worden geen specifieke sancties voorzien in de MBO. Vermits de doelstellingen ook in
het VLAREMA zullen opgenomen zijn, kan de OVAM zich beroepen op
sanctiemogelijkheden die in dit kader voorzien zijn in het decreet algemene bepalingen
milieubeleid (DABM) en het besluit tot uitvoering van titel XVI van het DABM. Ook in de
wetgeving over de milieubeleidsovereenkomsten (titel VI DABM) zijn specifieke
sanctiemogelijkheden voorzien voor het niet-naleven van een MBO.

3.8

De rapportageverplichtingen
Het beheersorganisme zal een transparant systeem moeten uitwerken voor het
registreren van de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. In het ontwerpwijzigingsbesluit van het VLAREMA is opgenomen over welke aspecten het
beheersorganisme specifiek moet rapporteren. Meer bepaald gaat het om:
─ de totale hoeveelheid op de markt gebrachte matrassen;
─ de totale hoeveelheid ingezamelde matrassen;
─ de inrichtingen waar en de wijze waarop de ingezamelde matrassen zijn verwerkt;
─ de totale hoeveelheid van de materialen die voortkomen uit de verwerking van de
afgedankte matrassen die zijn:
o hergebruikt;
o gerecycleerd;
o nuttig toegepast;
o verwijderd.
De bepalingen in VLAREMA inzake validatie van de gerapporteerde cijfergegevens door
een onafhankelijke keuringsinstelling, zullen moeten worden nageleefd. Het VLAREMA
voorziet wel in de mogelijkheid tot afwijking van deze bepalingen in de MBO. Indien de
sector hier vragende partij voor zou zijn, zal dit tijdens de MBO-onderhandelingen verder
bekeken worden.
Het beheersorganisme zal moeten streven naar minimale administratieve lasten voor de
aangesloten leden en de operatoren (bv. procedure bij export van matrassen waarbij
geen milieubijdrage verschuldigd is). Het beheersorganisme zal elke suggestie voor
administratieve vereenvoudiging in overweging nemen samen met de betrokken actoren.

3.9

De maatregelen opgenomen door het Vlaamse Gewest
Het Vlaamse Gewest engageert zich tot volgende maatregelen:
─

het gratis ter beschikking stellen door de OVAM van tools (Ecolizer 2.0, SIS
Toolkit) en kennis inzake duurzaam materialenbeheer;

─

het bij de andere gewestelijke autoriteiten pleiten voor een harmonisering van de
regelgeving inzake de aanvaardingsplicht voor matrassen;

─

de controle van de strikte toepassing door alle actoren van de aanvaardingsplicht
en tot verbalisering van de overtredingen.

Titel: Startnota MBO afgedankte matrassen
Auteur: OVAM
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3.10

Duurtijd van de onderhandelingen
Er wordt gestreefd om de onderhandelingen over het ontwerp van MBO af te ronden
binnen een termijn van zes maanden.

Titel: Startnota MBO afgedankte matrassen
Auteur: OVAM
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