
Hoe verkrijgen bedrijven 
de premie?
De aangesloten afvalophalers dienen de aanvraag zelf 
in bij Valipac ten gunste van hun klanten. Vervolgens 
ontvangen deze ondernemingen een email met een unieke 
toegangscode. Met deze code vraagt de begunstigde via de 
myCertificate-applicatie de premie op.

  Deze applicatie is bereikbaar via  
mycertificate.valipac.be 

BETER SORTEREN,
DAT IS BETER 

RECYCLEREN 

Koningin Astridlaan 59 A b11 Avenue Reine Astrid • 
B-1780 Wemmel • + 32 2 456 83 10 • info@valipac.be •
www.valipac.be • BTW / TVA BE 0462.672.578

Wat zegt de wet?  
De overheid vereist dat uw bedrijf voldoet aan de 
wetgeving betreffende de preventie en het beheer van 
verpakkingsafval, vooraleer het de premie kan innen.  

•  Bent u al klant van Valipac? Dan wordt uw premie 
rechtstreeks uitbetaald.

• Als u geen klant van Valipac bent, controleer of 
deze wetgeving op uw bedrijf van toepassing is op                 
www.valipac.be/nl/nog-geen-klant/#status.

Meer weten over de Valipac premies? Neem contact  
op met uw afvalophaler of surf naar  
www.valipac.be/nl/afval-sorteren-in-uw-bedrijf/.
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 DE VIER SOORTEN PREMIES ZIJN 
CUMULEERBAAR,  

Het gebruik van zakken geeft trouwens recht op een 
premie voor de zak (containerpremie) én voor de inhoud 
(recyclagepremie). De gebruiker ontvangt dus gemiddeld 

80 eurocent per aangekochte zak, afhankelijk van het 

volume van de zakken. 

 DE PREMIES ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING 
INDIEN DE MATERIALEN EFFECTIEF 

GERECYCLEERD WORDEN.

STARTPREMIE  €100 
Bedrijven die voor de eerste keer een rolcontainer of 
afzetcontainer gebruiken voor het sorteren van hun 
verpakkingsafval (ongeacht het type materiaal), krijgen 
een éénmalige startpremie. Voorwaarde is dat ze nooit 
eerder een recyclage- of containerpremie hebben 
genoten van Valipac. Deze premie wordt éénmaal per 
ondernemingsnummer toegekend. 

RECYCLAGEPREMIE
Voor houten verpakkingsafval*  €10/ton

Voor plastic verpakkingsafval  €30/ton

Voor afval van plastic spanbanden  €50/ton

CONTAINERPREMIE  
De containerpremie is van toepassing voor alle types 
bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Rolcontainers  €60/ jaar
Voor containers van 660 liter tot 8.000 liter met minstens 
70% bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Afzetcontainers  €80/jaar
Voor containers van meer dan 8.000 liter met minstens 
90% bedrijfsmatig verpakkingsafval. 

*  De recyclagepremie voor hout geldt niet voor palletten die 
hersteld worden.

Andere containertypes: 

Plastic bakken   €40/site/jaar
Voor bakken van 500 tot 680 liter met minstens 70% 
bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Inzamelsystemen voor gevaarlijk afval   €60/jaar 
Voor recipiënten van 680 tot 800 liter met minstens 70% 
bedrijfsmatig verpakkingsafval. 

ZAKPREMIE

De zakpremie is bestemd om de selectieve inzameling 
van kleine hoeveelheden plastic te stimuleren (folie, EPS, 
spanbanden). Het bedrag van deze premie is €0,50 per 
aangekochte zak. Deze premie is cumuleerbaar met de 
recyclagepremie. 

•  Zakken voor plastic folie  
(met een maximum van 500 zakken/site/jaar)

• Zakken voor piepschuim (EPS)

• Zakken voor plastic spanbanden 

BETER SORTEREN,
DAT IS BETER

RECYCLEREN 

Valipac steunt ondernemingen die hun 

bedrijfsmatig verpakkingsafval juist sorteren 

en laten recycleren. Zo betaalt Valipac tot 

vier soorten premies: 
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