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DEEL 1: HET WETTELIJK KADER
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Het Samenwerkingsakkoord… (België)

Sinds ’97 hebben bedrijven wettelijke verplichtingen op het gebied van 
verpakkingen en verpakkingsafval.

Wetgeving
• Gebaseerd op Europese richtlijnen

• Omzetting 3 gewesten

Doel
• Minder verpakkingsafval

• Milieuvriendelijkere en/of herbruikbare verpakkingen

• Stimuleren van de recyclage van verpakkingen

Bepalingen
• Wie is verpakkingsverantwoordelijke?

• Drie verplichtingen
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…betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval



Verpakkingsverantwoordelijke type A
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“Elk bedrijf dat producten heeft 

doen verpakken in België of ze 

zelf heeft verpakt met het oog op 

of naar aanleiding van het op de 

Belgische markt brengen ervan.”



Verpakkingsverantwoordelijke type B
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“In het geval de producten die in 

België op de markt zijn gebracht, 

niet in België werden verpakt, elk 

bedrijf dat de verpakte producten 

heeft laten invoeren of die ze zelf 

heeft ingevoerd en die deze 

goederen niet zelf ontpakt of 

verbruikt.”



Verpakkingsverantwoordelijke type C
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“Voor wat betreft verpakkingsafval 

van bedrijfsmatige oorsprong van 

producten die niet vallen onder a) 

of b), elk bedrijf dat de verpakte 

producten op het Belgisch 

grondgebied ontpakt of verbruikt 

en die daardoor verantwoordelijk 

wordt geacht voor het 

verpakkingsafval dat ontstaat.”



Verpakkingsverantwoordelijke type D
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………

Wie?
• De bedrijven die in België serviceverpakkingen produceren

• De bedrijven die in België serviceverpakkingen invoeren

Serviceverpakking: is elke verpakking die gebruikt wordt op het punt 
van terbeschikkingstelling van goederen of diensten aan de consument



Verpakkingsverantwoordelijken
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Types verpakkingsverantwoordelijke Huishoudelijk Bedrijfsmatig

Type A x x

Type B x x

Type C x

Type D x



Wettelijke verplichtingen 

DRIE VERPLICHTINGEN

1. Opstellen van een preventieplan

2. Terugnameplicht

3. Informatieplicht
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Wettelijke verplichtingen 

1. Opstellen van een preventieplan

Voor wie?
• Verpakkingsverantwoordelijken type A + B + C + D: 

voor minstens 300 ton eenmalige verpakkingen (huishoudelijk + bedrijfsmatig)

• Verpakkingsverantwoordelijken type A: 
voor minstens 100 ton eenmalige verpakkingen (huishoudelijk + bedrijfsmatig)

Wat moeten ze doen?
• Om de 3 jaar een preventieplan voorleggen met concrete maatregelen inzake:

• het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen

• het vergroten van het aandeel herbruikbare verpakkingen

• het verbeteren van de kwaliteit van verpakkingen op milieuvlak

Interessant om weten: 
• Als referentiejaar voor het algemeen preventieplan 2019-2022 neemt u 

het aangiftejaar 2017
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2018

Totale valorisatie (recyclage + verbranding met energierecuperatie)
Bedrijfsmatig

85%
Huishoudelijk

90%

Recyclage 80%

Papier/karton, glas, drankkartons
Metaal
Kunststof
Hout

60%
50%
30%
15%

Wettelijke verplichtingen 

2. Terugnameplicht

Bepaalde doelstellingen behalen

Enkel voor eenmalige verpakkingen

Niet indien verantwoordelijk voor minder dan 300 kg 
(huishoudelijk + bedrijfsmatig)
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Wettelijke verplichtingen 
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3. Informatieplicht (jaarlijkse aangifte aan de overheid)

Eenmalige verpakkingen: behaalde resultaten voor recyclage en valorisatie meedelen

Herbruikbare verpakkingen: aantallen meedelen

Bedrijven verantwoordelijk voor minder dan 300 kg (huishoudelijk + bedrijfsmatig): 
meldingsplicht



Wettelijke verplichtingen 
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Conclusie: 

Individueel zijn deze verplichtingen moeilijk te vervullen

Uw verplichtingen toevertrouwen aan:

Missie: 

• Uitvoeren van de terugnameplicht

• Uitvoeren van de informatieplicht



DEEL 2: HOE WERKT HET 
VALIPAC SYSTEEM?
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Hoe werkt het Valipac systeem?
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Hoe werkt het Valipac systeem? 
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Tarieven 2018

De minimale financieringsbijdrage bedraagt 50 euro

Verpakkingsmateriaal Recycleerbaar (€/ton) Niet-recycleerbaar (€/ton)

Karton 14,5 53

Hout 14,5 53

Metaal 14,5 53

Glas 14,5 53

Natuurlijke vezels 14,5 53

Kunststof 39,5 53

Kunststof voor bouwsector * 49,5 53

Andere materialen 14,5 53

Herbruikbare verpakkingen 0 /

* 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



Hoe werkt het Valipac systeem?
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7.200
klanten die ons 

vertrouwen

90%
dekkingsgraad 
van de markt

200 
bij Valipac

aangesloten 
afvalophalers

34.000
ontpakkers 
komen in 

aanmerking 
voor premies



DEEL 3: PREMIES
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Premies
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Waarom?

BETER SORTEREN, dat is BETER RECYCLEREN

Efficiënt sorteren aan de bron draagt bij aan de recyclage en komt dus 
iedereen ten goede

• Daarom wil Valipac bedrijven financieel ondersteunen die hun bedrijfsmatig 
verpakkingsafval correct sorteren

Deze premies zijn niet afkomstig van overheidssubsidies

• Ze komen van de financieringsbijdragen van de klanten van Valipac

Hoe?

Bij de start van het jaar ontvangt u een e-mail met daarin uw persoonlijke toegangscode 
tot myCertificate (www.valipac.be), de applicatie die de betaling van de premies beheert.

Als u met meerdere bij Valipac aangesloten afvalophalers samenwerkt, 
kan het zijn dat u meerdere codes ontvangt.



Premies
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Log in op myCertificate, controleer uw gegevens, bevestig en uw premie 
wordt gestort door Valipac.

https://www.valipac.be/nl/
https://www.valipac.be/nl/


Premies
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1. Recyclagepremie:
• Voor plastic verpakkingsafval (bv. rekwikkelfolie): € 30/ton

• Voor afval van plastic spanbanden: € 50/ton

• Voor houten verpakkingsafval (bv. pallets): € 10/ton

2. Containerpremie:
• Selectieve containers voor bedrijfsmatig verpakkingsafval 

(o.a. rol- en afzetcontainers)

3. Zakpremie:
• De zakpremie is bestemd om de selectieve inzameling 

van kleine hoeveelheden plastic te stimuleren 
(folie, EPS, spanbanden)

4. Startpremie:
• Voor bedrijven die starten met selectieve 

inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval 
(eenmalig € 100)



DEEL 4: ENKELE INITIATIEVEN

24



Gemeenschappelijke initiatieven: Fost Plus en Valipac
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http://www.preventpack.be/nl
http://www.preventpack.be/nl


Fost Plus initiatieven
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https://shop.fostplus.be/nl/
https://shop.fostplus.be/nl/


Valipac initiatieven
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https://iksorteerinmijnbedrijf.be/
https://iksorteerinmijnbedrijf.be/


Valipac initiatieven
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Het sluiten van de materiaalkringlopen is het speerpunt van duurzaam materialenbeheer. 

Ketendenken is hiervoor essentieel. De kringloopeconomie vergt meer overleg tussen alle 

actoren van de waardeketen.   

Clean Site Circulair is een demonstratieproject opgestart door Valipac. 

https://youtu.be/C4LiTJsqNOw?t=68
https://youtu.be/C4LiTJsqNOw?t=68
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT 
HET VALIPAC TEAM


