Bijlage I:
Barema van de financieringsbijdragen
De financieringsbijdrage wordt berekend op basis van de aangegeven hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen
(zie berekeningsrooster op keerzijde).

Financieringsbijdrage
Tarieven (excl. BTW) per ton aangegeven bedrijfsmatige verpakkingen
Eenmalige verpakkingen

€ per ton

Papier/karton, metaal, glas, natuurvezels, hout en andere recycleerbare materialen

14,50

Recycleerbare kunststof

39,50

Recycleerbare kunststof voor bouwsector(1)

49,50

Niet-recycleerbare materialen (niet-recycleerbare kunststof inbegrepen)

53,00

Herbruikbare verpakkingen
(1)

2020

0

Dit betreft alle plasticfolie en -film, plastic hoezen en zakken van goederen bestemd voor de bouwsector.

Minimale financieringsbijdrage
De minimale financieringsbijdrage bedraagt: € 50
Retroactieve toetreding
Het Valipac systeem staat open voor ondernemingen die zich met hun terugname- en informatieplicht in
orde willen stellen. Valipac moet van de overheid een retroactieve toetreding toepassen voor de 5
kalenderjaren die het jaar van aansluiting voorafgaan, met uitzondering van de jaren waarvoor:
1. geen verpakkingen op de Belgische markt werden gebracht;
2. de verpakkingsverantwoordelijke op een duidelijke wijze kan aantonen dat hij zijn terugnameplicht zelf of
via een derde heeft vervuld;
3. de verpakkingsverantwoordelijke een strafsanctie heeft ondergaan, zoals voorzien in artikel 32 van het
Samenwerkingsakkoord.
Indien de onderneming geen beroep kan doen op bovenstaande uitzonderingen, bedraagt de financieringsbijdrage € 100/250* voor het jaar 2019 en € 50 per jaar voor de jaren 2015 t.e.m 2018 , ongeacht het op de markt
gebrachte tonnage bedrijfsmatige verpakkingen
Deze formule dekt de ondernemingen voor de individuele boetes (strafrechtelijke en administratieve) voorzien
door het Samenwerkingsakkoord voor het niet individueel vervullen van de terugnameplicht. De administratieve
boetes bedragen € 500 en € 1000 per ton bedrijfsmatig verpakkingsafval dat niet nuttig toegepast,
respectievelijk gerecycleerd werd.
Belasting op de toegevoegde waarde
De financieringsbijdragen zijn onderhevig aan een BTW van 21 %.
Iedere betaling dient te geschieden door middel van een overschrijving op één van volgende bankrekeningen van
Valipac:
ING BE77 3101 2794 8342 / KBC BE36 4324 0185 5181 / BNP Paribas Fortis BE28 2100 3449 0020.
* € 250 voor de bedrijven die in het jaar van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor meer dan 50 ton eenmalige

bedrijfsmatige verpakkingen en € 100 voor de bedrijven die in het jaar van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor
maximum 50 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen.

Berekeningsrooster van de financieringsbijdragen

Retroactieve toetreding
Jaar 2020

Tonnage van de aangifte x tarief 2020

Jaar 2019

Forfaitaire bijdrage van € 100/250*

Jaar 2018

Forfaitaire bijdrage van € 50*

Jaar 2017

Forfaitaire bijdrage van € 50*

Jaar 2016

Forfaitaire bijdrage van € 50*

Jaar 2015

Forfaitaire bijdrage van € 50*

* Bij een toetreding tot Valipac in 2020 zal de jaarlijkse forfaitaire retroactieve bijdrage vehoogd worden naar € 250 voor de bedrijven die in het jaar
van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor meer dan 50 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen en € 100 voor de bedrijven die in het
jaar van aansluiting verpakkingsverantwoordelijke zijn voor maximum 50 ton eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen.

Bij aansluiting in 2020 wordt het tonnage van de bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor het bedrijf in 2019
verpakkingsverantwoordelijke was, als basis genomen voor de berekening van het financieringsvoorschot 2020.
Begin 2021 meldt het bedrijf het tonnage van de bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor het in
2020 verpakkingsverantwoordelijke was. Dit leidt tot een afrekening van het financieringsvoorschot 2020 en de
bijdrage 2020 én de aanrekening van een financieringsvoorschot voor 2021.
Indien het resultaat van de berekening (tonnage x tarief) lager is dan € 50, is de minimale financieringsbijdrage van € 50
verschuldigd.
Belangrijke opmerking:
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Het bedrijf dat retroactief toetreedt tot Valipac, kan geen aanspraak maken op de eventuele premies voor verpakkingsafval voor de jaren waarvoor het een forfaitaire bijdrage betaalt.

