WEDSTRIJDREGLEMENT
Greener Packaging Award

1

1. Organisatie
De Greener Packaging Awards worden georganiseerd door Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel en
VAL-I-PAC, Koningin Astridlaan 59 bus 11, 1780 Wemmel. De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan
Fost Plus, die deze volledig deelt met VAL-I-PAC.

2. Wedstrijdbeschrijving
Het principe van de Greener Packaging Awards bestaat erin één of meerdere huishoudelijke en bedrijfsmatige
verpakkingen, die gekozen werden door een jury van experten, in de kijker te zetten omdat ze de ecologische
voetafdruk van het verpakte product verminderen.
Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en wil eerst en vooral een bron van inspiratie en innovatie zijn voor
alle sectoren waarin verpakkingen gebruikt worden. Daarnaast zet de award de inspanningen van de
verpakkingsindustrie om ecologische en economische belangen te verzoenen in de bloemetjes.

3. Kalender van de editie 2017
Op de site is een tabblad «kalender» beschikbaar dat van toepassing is op het lopende jaar.

4. Wedstrijdverloop
a. Inschrijvingsvoorwaarden
Deze wedstrijd is toegankelijk voor ondernemingen die een verpakt of verpakte producten op de Belgische
markt brengen, voor Belgische studenten en professionele designers.
Elke inschrijving dient te gebeuren via het online kandidatuursdossier op de website www.greenerpackaging.be
Enkel de kandidaturen die voor de sluitingsdatum vermeld op het tabblad « kalender » ingediend zijn, zullen in
aanmerking komen.
Voor de categorie «Op de markt gebrachte verpakkingen», dienen 3 exemplaren van de verpakking in kwestie
via de post of via koerier verzonden te worden met de vermelding GREENER PACKAGING AWARD, naar volgend
adres (geen enkel document of verpakking wordt na de procedure naar de kandidaat teruggestuurd) :
Fost Plus
Philippe Gendebien
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel
Alle documenten die aangeleverd worden door een kandidaat, zullen nagekeken worden door de
wedstrijdverantwoordelijke (zie hoofdstuk 7) met het oog op een correcte aanlevering van de gevraagde
gegevens en de conformiteit met dit reglement. De kandidaturen die niet voldoen aan de voorwaarden zullen
niet voorgelegd worden aan de jury.

b. Prijscategorieën
Op de markt gebrachte verpakkingen * : v
Dit zijn de categorieën :




Preventie door vermindering van het gewicht en/of het volume van de verpakking
Kringloopeconomie (herkomst van de materialen en end-of-life)
Vermindering van verspilling

* dient op de markt te zijn gebracht voor de prijsuitreiking van het lopende jaar.

c. Selectiecriteria
De jury hanteert de volgende selectiecriteria om de projecten te evalueren :
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Hoofdcriteria

Transversale
voorwaarden

Vermindering
gewicht/volume van de
verpakkingen

Kringloopeconomie
(herkomst van de
materialen en end-of-life)

Vemindering van
de verspilling van
het product

Functionnaliteit (cf. productverlies, voedselverspilling)
Optimalisatie van het transport en de logistiek
Communicatie naar gebruikers
Optimalisatie van de productie-, fabricage- en vullingsproces
Algemene inspanning van de onderneming
Innovatie
Reproductibiliteit
End user convenience

d. Selectieprocedure
De jury kiest door consensus en volgens de voorgenoemde criteria uit elke categorie de genomineerden en een
laureaat. Door de kwantiteit en de kwaliteit van de kandidaturen is het mogelijk dat een categorie geen
genomineerden heeft. De jury past een vereenvoudigde LCA-oefening toe op de genomineerden met het RDC
Environnement-instrument (zie http://www.pack4ecodesign.org/index_nl.html).
Indien er geen consensus is tussen de juryleden, wordt er een stemming georganiseerd om de genomineerden
en de laureaten te bepalen. In het geval van een ex aequo beslist de voorzitter van de jury. Aan de winnaars
worden er twee « grote prijzen » toegekend : één voor een huishoudelijke verpakking en één voor een
bedrijfsmatige verpakking.

e. Prijzen
Tijdens de prijsuitreikingsceremonie (zie kalender) ontvangen de genomineerden een certificaat en de
laureaten een trofee.
De geselecteerde verpakkingen zouden geëxposeerd kunnen worden op de professionele verpakkingsbeurs
EMPACK in Brussel.
De genomineerde en de laureate verpakkingen kunnen het logo van de Greener Packaging Award met de
vermelding ‘genomineerd’ op hun genomineerde verpakking drukken.

f. Jury
Vooraleer de jury samenkomt, zal een technisch comité haar mening geven over de kandidaten. Vervolgens
selecteert de jury in consensus en op basis van de vermelde criteria de genomineerden en de laureaten.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de kandidaturen, kan het zijn dat een bepaalde categorie
niet wordt genomineerd.
Er werd een jury samengesteld specifiek voor deze wedstrijd.
Hij is samengesteld uit :
 Vertegenwoordigers van de overheden
o Het Waals Gewest
o Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
o Het Vlaams Gewest
o De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)
 Vertegenwoordigers van de academisch wereld
o De XIOS Hogeschool Limburg en de Haute Ecole Charlemagne
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Pack4Food/UGent
RDC Environnement
CO2Logic

 Vertegenwoordigers uit de verpakkingssector
o Het Belgisch Verpakkingsinstituut
o VAL-I-PAC
o Fost Plus
 Vertegenwoordigers van beroepsfederaties
o FEVIA
o Comeos
o Detic
o BMP/PMC
o Agoria
 Een packaging designer
 Vertegenwoordigers van milieu-associaties
o Réseau éco-conso
Het technisch comité zal bestaan uit vertegenwoordigers van Espace Environnement, RDC Environnement, Fost
Plus, VAL‐I‐PAC, Pack4Food, Detic, Fevia en Comeos.

5. Uitsluiting van kandidaturen
Elke kandidatuur die ingeleverd wordt na de onder artikel 5 vernoemde einddata is automatisch uitgesloten
van deelname aan de wedstrijd.
Ook een van de volgende situaties kan leiden tot de weigering van een kandidatuur :
- Afwezigheid van één van documenten die bij de kandidaatstelling gevraagd worden.
- Elke onderneming die haar wettelijke verplichtingen inzake verpakkingen voorzien in het
Samenwerkingsakkoord niet naleeft.
Intellectuele eigendom
De ondernemingen die een dossier indienen voor een specifiek product garanderen dat zij eigenaar zijn van dit
concept en/of het merk in kwestie.
De jury van de Greener Packaging Awards behoudt zich het recht om, indien nodig, elke kandidaat uit te sluiten
die de richtlijnen van onderhavig reglement slechts gedeeltelijk of helemaal niet naleeft.

6. Algemene bepalingen
a. Communicatie
Fost Plus en VAL-I-PAC behouden zich het recht om de kandidaten in een aantal publicaties te vermelden.
Niet-exhaustieve lijst : de websites www.greenerpackaging.be, www.fostplus.be, www.preventpack.be,
www.valipac.be, nieuwsbrieven van Fost Plus en VAL-I-PAC
De genomineerden en de laureaten verbinden zich ertoe om geen informatie aangaande hun prijs aan pers of
publiek te bezorgen voor de prijsuitreiking.
Na deze datum mogen de genomineerden en de laureaten op ethisch en deontologisch verantwoorde wijze
communiceren over hun prijs in al hun communicatie. Een logo wordt ter beschikking gesteld van winnaars.
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b. Vertrouwelijkheid
De juryleden verbinden zich ertoe om alle inhoud van de dossiers ingediend in het kader van deze wedstrijd als
strict vertrouwelijk te beschouwen en ze mogen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de kandidaat in
kwestie geen algemene of gedeeltelijke informatie van deze onderzoeken meedelen of vrijgeven aan derden,
privé of openbaar.

c. Aanvaarding van het reglement
Door het opsturen en het indienen van zijn kandidatuur, erkent de kandidaat vooraf kennis genomen te
hebben van alle bepalingen van het huidige wedstrijdreglement en aanvaardt hij elke clausules, verplichting en
voorwaarde.

d. Annulatie van de wedstrijd
Fost Plus en VAL-I-PAC behouden zich het recht om over te gaan tot de gedeeltelijke of volledige annulatie van
de wedstrijd als de aantal of de kwaliteit van de ingediende projecten als onvoldoende wordt beschouwd door
de jury.

7. Contact
Alle vragen aangaande de wedstrijd dienen gericht te worden aan de wedstrijdverantwoordelijke. Die fungeert
als secretaris van het technisch comité en de jury. De verantwoordelijke van de huidige wedstrijd is
Philippe Gendebien : philippe.gendebien@fostplus.be.
Alle aanvragen van documenten en informatie moeten haar via e-mail bezorgd worden.
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