Meer dan 20 jaar
recyclage

Wettelijk
kader
Europees initiatief

Valipac werd in 1997 op initiatief van
het Belgische bedrijfsleven opgericht.
Zijn rol bestond erin een collectief
antwoord te geven op de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
bedrijfsmatige verpakkingen.

In 1994 wordt de Europese richtlijn
94/62/EG geformuleerd1. Het doel:
de wetgeving harmoniseren van de
lidstaten op het gebied van preventie en beheer van verpakkingsafval. De verpakkingsrichtlijn definieert een reeks concepten en stelt
minimale te behalen nuttige toepassings- en recyclagepercentages vast.
Deze definities en regels zijn nu beter bekend onder de naam uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Het doel is dat
de verantwoordelijkheid voor het

beheer van het afval, dat ontstaat
door de consumptie van diverse
producten, wordt overgedragen aan
de bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor het op de markt brengen
ervan. Zo bestaan er UPV’en voor
verpakkingen, batterijen, elektrisch
en elektronisch afval...

Deze richtlijn wordt momenteel herzien.
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Een ambitieuzer
België
Elke lidstaat heeft deze richtlijn omgezet in zijn eigen wetgeving. In België
werd deze richtlijn in 1996 vertaald in
het Samenwerkingsakkoord. Dit akkoord heeft betrekking op de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Deze is in 1997 van kracht
geworden voor huishoudelijke verpakkingen en in 1998 voor bedrijfsmatige verpakkingen. Op 1 januari
2009 werd een herziene versie van
toepassing.
De Belgische overheid besloot nog
een stap verder te gaan dan de
Europese reglementering en legde
de bedrijven striktere normen op.
Voor velen van hen is het erg moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om hier
individueel op in te spelen.
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Twee
organisaties
Om het akkoord na te leven,
hebben de drie gewesten een Interregionale Commissie op touw gezet. Deze commissie verleende een
erkenning aan twee organisaties
die op initiatief van de industrie en
de werkgevers- en sectorfederaties
werden opgericht:
•F
 ost Plus voor huishoudelijke verpakkingen
•V
 alipac voor bedrijfsmatige verpakkingen
Fost Plus werd in 1994 opgericht en
is de oudste van beide organisaties.
Voor de overheid was orde scheppen in het beheer van erg zichtbaar
huishoudelijk afval immers een prioriteit.

Valt uw bedrijf
hieronder?
Daarna nam de overheid de bedrijfsmatige verpakkingen onder de
loep. De bedrijven wilden vanuit
administratieve hoek een soepeler, goedkoper en minder aan regels onderworpen systeem. De gesprekken tussen de overheid en de
vertegenwoordigers van de industrie
hadden als resultaat dat in 1997
Valipac werd opgericht.

Bedrijven die in België (huishoudelijk en bedrijfsmatig) verpakkingsafval produceren doordat ze verpakte goederen op de Belgische
markt brengen of invoeren, zijn
onderworpen aan de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

Uw verplichtingen
aangaande de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor
verpakkingen

Uw bedrijf valt hieronder als:
•U
 goederen verpakt (of laat verpakken) om ze op de Belgische
markt te brengen (Type A);

•U
 verpakte goederen invoert (of
laat invoeren) om ze op de Belgische markt te brengen (Type B);

•U
 goederen invoert die u uitpakt
en/of verbruikt binnen uw bedrijf
(Type C;)

•U
 serviceverpakkingen maakt of
invoert2 (Type D).

Serviceverpakkingen zijn verpakkingen die
worden gebruikt om goederen of diensten
ter beschikking te stellen aan de consument.
Voor meer informatie dienaangaande, kan
u terecht bij Fost Plus.
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Wat zijn uw verplichtingen?
Als u tot minstens een van die categorieën behoort,
moet uw bedrijf aan drie wettelijke verplichtingen voldoen:
1. Terugnameplicht

2. Informatieplicht

Uw bedrijf moet jaarlijks het bewijs
leveren dat minimaal 80% van de
betrokken verpakkingen worden
gerecycleerd, en moet een nuttig
toepassingspercentage van 85%
behalen (recyclage + energetische
valorisatie).

Uw bedrijf moet de Interregionale
Verpakkingscommissie jaarlijks informeren over de hoeveelheid en het
type verpakkingen en het recyclagepercentage. Kortom, u moet aantonen dat u de wettelijk bepaalde
doelstellingen bereikt.

In tegenstelling tot wat de naam zou
kunnen doen vermoeden, legt deze
plicht u geen verplichting op om
uw verpakkingen terug te nemen.
U moet niettemin het bewijs leveren dat deze verpakkingen gerecycleerd/nuttig toegepast werden.
Bovendien geldt de terugnameplicht niet als uw bedrijf per jaar
minder dan 300 kg eenmalige
huishoudelijke en bedrijfsmatige
verpakkingen op de Belgische markt
brengt.
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3. Invoering van een preventieplan
Uw bedrijf is onderworpen aan deze
verplichting als:
•h
 et minstens 300 ton eenmalige
verpakkingen op de Belgische
markt brengt (huishoudelijk +
bedrijfsmatig),
•h
 et goederen in België verpakt
of laat verpakken met een minimum van 100 ton eenmalige
verpakkingen.
Het preventieplan moet om de
drie jaar bij de Interregionale
Verpakkingscommissie worden
ingediend. Dit document beschrijft de
maatregelen die uw bedrijf neemt
om de hoeveelheid en de schadelijkheid van de verpakkingen en het
verpakkingsafval te verminderen
en bepaalt de te behalen doelstellingen.

Hoe voldoen aan deze verplichtingen?
Als u onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt,
hebt u twee mogelijkheden:
•T
 oetreden tot een erkende organisatie voor het beheer van verpakkingen: Fost Plus voor huishoudelijke
verpakkingen en Valipac voor
bedrijfsmatige verpakkingen;
•E
 rvoor zorgen dat u individueel
in orde bent.
Als u ervoor kiest individueel te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, moet u zelf de recyclagebewijzen van de verpakkingen
waarvoor u verantwoordelijk bent,
overmaken aan de Interregionale
Verpakkingscommissie, en dit volgens een welbepaalde procedure.
Deze mogelijkheid kan worden benut als:

•U
 w bedrijf enkel verpakkingsverantwoordelijke van type C is,
•U
 w bedrijf zelf de inzameling
organiseert van zijn verpakkingsafval bij zijn klanten.
Door klant te worden bij Valipac,
komt u automatisch uw terugnameen informatieplicht na. Wij verzamelen de bewijzen van recyclage
en nuttige toepassing van uw verpakkingen en geven deze door aan
de overheid.
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Aanpak van Valipac
Wat doet Valipac voor u?
Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:
•w
 e verzamelen informatie over de
hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten
op de markt worden gebracht;
•w
 e verzamelen informatie over de
hoeveelheden verpakkingsafval die
door afvalophalers worden ingezameld en gerecycleerd;
•w
 e vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten
te berekenen;
•w
 e delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale
Verpakkingscommissie.

08

Om de recyclagedoelstellingen
makkelijker te behalen, stimuleert
Valipac de bedrijven om hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren
met financiële incentives.
Klant zijn bij Valipac is de garantie dat uw bedrijf in orde is met
de wetgeving voor bedrijfsmatige
verpakkingen. Vandaag vertrouwen
meer dan 7200 bedrijven op ons
om hun terugname- en informatieplicht na te komen.
In ruil voor die gemoedsrust stuurt u ons
één keer per jaar, vóór 28 februari,
een aangifte van de bedrijfsmatige
verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent.

Solidariteit
Onze aanpak overkoepelt alle
materialen en bedrijfssectoren, om
samen toe te werken naar de doelstellingen die voor de industrie werden bepaald.

Overleg en
participatie
Ons model is gestoeld op overleg
tussen de verschillende betrokken
partijen. De sector- en werkgeversfederaties, de ophalers en verwerkers
worden evenwichtig vertegenwoordigd
binnen onze beslissingsorganen.

Vrije markt
Wij komen niet tussen op de inzamelmarkten. Elk bedrijf is vrij om
zijn afval te laten inzamelen door
een ophaler naar keuze. De ophalers blijven van hun kant eigenaar
van het afval dat ze inzamelen en

beslissen zelf over de bestemming
ervan. Wij treden op als onafhankelijke facilitator en houden ons
afzijdig van schommelingen op de
afvalverwerkingsmarkten en kunnen
dus stabiele tarieven garanderen.

Financiële
incentives
Wij hebben ervoor gekozen de
markt te stimuleren door financiële
incentives. De bedrijven die sorteren
en verpakkingsafval laten recycleren,
krijgen een financieel duwtje in de
rug van Valipac. De winst is dubbel:
het bedrijf betaalt minder voor de
afvalophaling en Valipac behaalt
makkelijker de recyclagepercentages
die door de UPV worden opgelegd.

Verdeling van het aangegeven tonnage
per materiaal

57% - Papier / Karton
24% - Hout
14% - Plastic
5% - Metaal

Verdeling van het aangegeven tonnage
per sector

25% - Voeding
19% - Distributie
17% - Metaalindustrie
15% - Chemie
12% - Andere
7% - Bouwmaterialen
5% - Papier / Karton
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Klant worden bij Valipac

Vertrouw net als meer dan 7200 Belgische bedrijven op
Valipac en laat uw terugname- en informatieplicht door ons
vervullen.

Klant worden is
heel makkelijk:
•n
 eem contact op met een adviseur
op het nummer +32 (0)2 456 83 10
of mail naar info@valipac.be om
een klantendossier op te stellen,
• stuur het ingevulde en ondertekende
dossier op via de post (overeenkomst in twee exemplaren, identificatiefiche en aansluitingsaangifte),

Wat kost de dienstverlening
bij Valipac?
Het factuurbedrag dat u aan
Valipac betaalt, hangt af van het
gewicht en het soort verpakkingen
waarvoor u verantwoordelijk bent.
Dankzij onze manier van werken
kunnen wij stabiele tarieven bieden,
los van de schommelingen van de
materiaalprijzen op de markt.

Tarieven voor het jaar 2019

De minimale financieringsbijdrage bedraagt € 50.
RECYCLEERBAAR
( €/TON)

NIET-RECYCLEERBAAR
( €/TON)

Papier/karton

14,50

53

Hout

14,50

53

Metaal

14,50

53

Glas

14,50

53

Natuurvezels

14,50

53

Plastic

39,50

53

Plastic uit de bouw*

49,50

53

Andere materialen

14,50

53

0

/

Herbruikbare verpakkingen

• u krijgt van Valipac de ondertekende
overeenkomst toegestuurd met uw
klantnummer en factuur.
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* Dit specifiek tarief is bestemd voor de financiering
van Clean Site System, een inzamelsysteem van folie op
bouwwerven. Voor meer informatie hierover, raadpleeg
onze website www.cleansitesystem.be

11

Uw verpakkingsafval kan
geld opbrengen
Actief de recyclage van uw verpakkingsafval organiseren is wettelijk
verplicht voor alle bedrijven. Dankzij deze inspanning komt het gesorteerde
afval in een recyclageproces terecht. Maar dat is niet alles: uw bedrijf
kan bovendien genieten van verschillende premies voor het sorteren van
bedrijfsmatige verpakkingen.
Waarom keert Valipac
premies uit?
De opdracht van Valipac bestaat
erin de overheid het bewijs te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die door zijn klanten op de
Belgische markt werden gebracht,
gerecycleerd worden op het moment
dat ze afval worden.
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Efficiënt sorteren bij de bron vergemakkelijkt het recycleren en komt
dus ten goede aan de gemeenschap.
Daarom willen wij de bedrijven die
hun bedrijfsmatig verpakkingsafval sorteren financieel ondersteunen.
Deze premies zijn niet afkomstig
van overheidssubsidies. Ze worden
betaald met de financiële bijdragen
van de Valipac-klanten.

Welke premies?
Door een beroep te doen op
een aangesloten afvalophaler van
Valipac kunt u tot vier premies
cumuleren:
•d
 e startpremie
•d
 e containerpremie
•d
 e zakpremie
•d
 e recyclagepremie
Deze premies zijn enkel van toepassing voor bedrijfsmatig verpakkingsafval.

De startpremie

De recyclagepremie

Deze unieke premie van 100 euro
beloont de bedrijven die voor het eerst
een rolcontainer, of een afzetcontainer gebruiken om hun verpakkingsafval te sorteren, en die nog nooit
eerder premies van Valipac hebben
gekregen.

De recyclagepremie wordt per ton
berekend en is cumuleerbaar met de
containerpremie (zie onder).

De premie wordt eenmalig toegekend per ondernemingsnummer.
Deze premie komt bij de containerpremie en/of recyclagepremie. Dit
zijn terugkerende premies.

Het bedrag varieert in functie van
het type materiaal en is enkel van
toepassing voor bedrijfsmatig verpakkingshout en -plastics:
•V
 erpakkingsafval van hout:
€10/ton
•V
 erpakkingsafval van plastic:
€30/ton
•A
 fval van plastic spanbanden:
€50/ton
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Hoe een premie krijgen?

De containerpremie
Dit is een forfaitaire tussenkomst in
de huurkost van de containers. Het
bedrag hangt af van het soort ge-

TYPE
CONTAINER

VOLUME
CONTAINERS

Rolcontainer

€ 60/container/jaar

Tussen 660 en
8000 liter

Afzetcontainer

€ 80/container/jaar

> 8 m³

Zakken voor plastic
spanbanden

€ 0,50
per aangekochte zak

n.v.t.

Zakken voor
plasticfolie

€ 0,50
per aangekochte zak

n.v.t.

Zakken voor
piepschuim

€ 0,50
per aangekochte zak

n.v.t.

Plastic bakken

€ 40/site/jaar

Recipiënten voor
de inzameling van
gevaarlijk afval
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PREMIE

€ 60/recipiënt/jaar

bruikte container. De premie wordt
toegekend voor alle soorten bedrijfsmatig verpakkingsafval.

% AFVAL VAN
HET UITPAKKEN
VAN GOEDEREN
70%

90%

ANDERE
VOORWAARDEN

Aan het begin van het jaar krijgt
u een brief of e-mail met uw persoonlijke toegangscodes voor myCertificate, de applicatie waarmee
de betaling van de premies wordt
beheerd.

Maximum 500 zakken/
site/jaar

Tussen 500
en 680 liter

70%

Tussen 680
en 800 liter

70%

Een premie bekomen is eenvoudig. U
hoeft geen formaliteiten te vervullen.
Sorteer gewoon uw bedrijfsmatig
verpakkingsafval en zorg ervoor
dat uw ophaler aangesloten is bij
Valipac.

Als uw bedrijf niet onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt of als dat wel het geval is
en het in orde is met de toepasselijke
wetgeving, zult u meteen de bevestiging van het premiebedrag krijgen.
Indien dit niet het geval is, zal u
kunnen recht hebben op de premies
zodra u kunt aantonen dat u voldoet
aan de verplichtingen wat betreft
bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Meer
inlichtingen?
Aangezien elk bedrijf specifiek is,
stellen wij ook het volgende voor:
•O
 pleidingen die aan het begin
van elk jaar in uw regio worden
georganiseerd (lijst op onze website).
•T
 elefonische bijstand door gespecialiseerde adviseurs.
•E
 en bezoek van onze adviseurs
aan uw bedrijf.
Contact
info@valipac.be
+ 32 2 456 83 10
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Koningin Astridlaan 59A bus 11
1780 Wemmel
+ 32 2 456 83 10

www.valipac.be

