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Wat met bedrijfsmatig verpakkingsafval?
Wat brengt dat op?
Er zijn twee soorten premies: het recyclageforfait en het containerforfait. Het "recyclageforfait" stimuleert de recyclage van 2
materialen in het bijzonder: kunststof en
verpakkingshout. Per ton van dit ingezameld
en gerecycleerd materiaal ontvang je een
vast bedrag van VAL-I-PAC. Het "containerforfait" stimuleert het sorteren van afval. Het is
een vast bedrag als tussenkomst in de huurkost van containers die je laat plaatsen om je
afval te kunnen sorteren. Het bedrag van de
premie varieert naargelang het type container.

De Slagersbond werkt samen met de OVAM een sensibiliseringscampagne uit rond het sorteren van afval. Want hoe beter er gesorteerd wordt aan de bron, hoe zuiverder de afvalfracties, hoe makkelijker de recyclage achteraf. In totaal moeten 18 afvalstromen apart
gehouden worden door de bedrijven. In dit artikel gaan we dieper
in op het bedrijfsmatig verpakkingsafval.
Wat met ... ?
Papier-karton
Als slager kun je je papier-karton laten inzamelen door een privé-inzamelaar. Als je
slechts een beperkte hoeveelheid papierkarton (maximaal 1 m³/maand.) aan te bieden hebt, kun je dat ook meegeven met de
gemeentelijke inzamelronde. Neem voor alle
zekerheid even contact op met de milieudienst van je gemeente want niet alle
gemeentes nemen de zorg voor dit bedrijfsafval op zich. Indien de gemeente dat niet
doet, is een kleine rolcontainer een geschikte
oplossing. Bovendien kan je zo eventueel
ook van de premies van VAL-I-PAC genieten.
Horecaglas
Als slager kun je gebruik maken van de
plaatselijke glasbollen of glascontainers. In
de gasbol horen enkel glazen flessen en
bokalen thuis. Helaas worden vaak voorwerpen in of bij de gasbol gevonden die er
niet in thuis horen zoals porselein, aardewerk, ovenschotels. Zij verstoren de recyclage ernstig! Je kunt als slager voor de
inzameling van glazen verpakkingen eveneens een beroep doen op een privé-inzamelaar. Hij plaatst dan een miniglasbol bij je
die hij op de door jou gewenste tijdstippen
komt leegmaken.

VAL-I-PAC: welke premies kunnen slagers aanvragen?
Sinds 1998 is elk bedrijf dat verpakte goederen op de Belgische markt brengt wettelijk
verplicht zijn bedrijfsmatige verpakkingsafval
te laten recycleren. In principe mag een
onderneming dat zelf organiseren maar in de
praktijk is dit echter complex. Daarom werd
VAL-I-PAC opgericht. VAL-I-PAC zorgt dat
bedrijven voldoen aan de voorschriften van
de wet. Het verzamelt, in naam van de klanten, de bewijzen van recyclage en nuttige
toepassing en maakt deze informatie vervolgens over aan de Interregionale Verpakkingscommissie. Om het systeem optimaal te laten
renderen, biedt VAL-I-PAC financiële steun aan
bedrijven die hun verpakkingsafval selectief
inzamelen en laten ophalen om vervolgens
gerecycleerd te worden.
Wat moet een bedrijf doen om de premie te krijgen?
Als bedrijf moet je zelf niet veel doen aangezien de ophalers de premie aanvragen voor
hun klanten. Bedrijven die in aanmerking
komen krijgen een brief van hun ophaler
met een login code, hiermee kunnen ze
online hun gegevens en enkele vragen
invullen. Als ze in orde zijn met de wet,
betaalt VAL-I-PAC hen uit.

Is er ook een premie voor starters?
Zoals bij vele aspecten rond milieubeheer is
vaak de mentaliteitsverandering belangrijk.
Daarom heeft VAL-I-PAC het "startforfait"
gelanceerd. Dit is een extra eenmalige premie van 100 euro en komt bovenop het
containerforfait voor bedrijven die voor het
eerst een selectieve container laten plaatsen.
Voor het sorteren van het verpakkingsafval
papier/karton kun je een premie tot 180 euro
ontvangen.
Wat betekent dit concreet?
Als je een rolcontainer laat plaatsen voor de
ophaling van je bedrijfsmatig papier/karton
verpakkingsafval dan biedt VAL-I-PAC je een
tussenkomst van 80 euro per jaar in de huurkost van rolcontainers van 1.000 liter t.e.m.
8 m³ (60 euro per jaar voor kleine rolcontainers van 660 t.e.m. 999 liter) en ontvang je
bovendien een eenmalige startpremie van
100 euro.
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Meer info: vww.valipac.be of vraag een
gratis folder aan en stuur een mailtje
naar communication@valipac.be met
referentie SB0316.

AAN DE KOP VAN HET PELOTON
Sorteren en recycleren daar staan we in
Vlaanderen en België vandaag al heel
ver in. Samen recycleren we in België
meer dan 80% van het verpakkingsafval.
Daarmee zijn we koploper in Europa.
Maar het kan nog beter. Tegen 2022
moet de hoeveelheid restafval van
bedrijven met 15% dalen. Een deel van
die daling willen we bereiken door verpakkingsafval nog beter in te zamelen.
Jan Verheyen, woordvoerder van de
OVAM: “Hoe beter we het verpakkingsafval scheiden aan de bron, hoe beter
we het achteraf kunnen recycleren en
verwerken. Bovendien hebben slagers
en traiteurs zelf ook te winnen bij een
doorgedreven selectieve inzameling.
VAL-I-PAC biedt immers financiële steun
aan bedrijven die inspanningen leveren
om hun verpakkingsafval te sorteren.
Bedrijven kunnen bij VAL-I-PAC verschillende soorten premies aanvragen voor
de selectieve inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval (papier/karton,
plastic verpakkingsafval, houten verpakkingsafval).

Meer weten over bedrijfsafval sorteren?
www.ovam.be/sorteermeer
Meer weten over de VAL-I-PAC-premies?
www.valipac.be/Belgie/premies
TESTIMONIALS
Wat doet de slager met zijn afval?
Slagerij Haegeman, Gent
Afvalbeheer is zeer belangrijk geworden. In
onze beginjaren werd daar niet zoveel aandacht aan besteed maar ik denk dat de mentaliteit van zowel de ondernemer als de consument op dat vlak flink veranderd is.
Bovendien betalen slagers vrij veel voor de
ophaling van het afval en moeten we rekening houden met de wetgeving op vlak van

dierlijk afval. Wij worden geconfronteerd met
specifiek dierlijk afval, met gft, pmd, met
harde plastic van bidons en emmers, met
folies die rond verpakking zit, met karton en
papier, met conserven, met schalen, glas etc.
Met 1 container kom je er dus niet… Glas kan
in de glascontainer en papier en karton wordt,
net als pmd, in de meeste gemeentes opgehaald. Voor gft hebben we een container en
dierlijk afval moet gekoeld bewaard worden
in de container bestemd voor dierlijk afval.
Het is eigenlijk een hele carrousel. De artikels
die er nu in ons vakblad verschijnen van
OVAM dragen vast bij tot een nog betere
sortering en wie weet in sommige gevallen
tot het innen van een premie.
Slagerij Rosseels, Zele
Dierlijk afval dus beenderen en vet worden
opgehaald door de firma Rendac aan het
gekende tarief ttz 16 euro per stop en per 100
kg ongeveer 9 euro. Het restafval wordt voor
onze slagerij opgehaald door de firma Van
Gansewinkel. De prijs die wij daarvoor betalen
bedraagt ongeveer 250 euro per trimester.
Groenafval wordt opgehaald via de groene
bak (IDM intercommunale). De gemeente
rekent hiervoor een prijs/kg. Papierafval wordt
om de maand gratis opgehaald door de
gemeente. - Glas voeren we zelf af naar de
glasbol. Harde plastiek zoals emmers, potjes
van salades, ... geven we weg of worden naar
het containerpark gebracht. In de PMD zakken komen alle petflessen, blikken terecht en
dit wordt opgehaald door IDM. We zijn zelf
een verkooppunt voor deze zakken samen
met een paar kleine winkels en de Colruyt.
Plastic zakken en folie gaat, spijtig genoeg via
het restafval weg. Het is een vrij grote hoeveelheid maar omdat het bevuild is met
bloed en vet acht ik het niet mogelijk om ze
selectief in te zamelen.
Slagerij Verheyden, Herent
Bij ons wordt het dierlijk afval wekelijks door
een geregistreerd inzamelaar opgehaald. Voor
het karton hebben wij een overeenkomst met
de gemeente die het karton maandelijks
komt ophalen. Wij geven ook tweewekelijks
twee zakken PMD mee met de gemeentelijke
ophaling voor PMD. Wij hebben zeer weinig
glas en wat we hebben doen we naar de
glasbol. De kleine hoeveelheid frituurvet die
we hebben, gaat naar het containerpark.
Restafval wordt wekelijks door de firma Van
Gansewinkel opgehaald. Wij hebben hiervoor
een container van 750 l. Tot op heden ontvangen wij nergens een premie voor.
Slagerij Cremie, Leest
Afvalophaling kost een flinke duit, uitzoeken

hoe het beter kan, loont zeker en vast de
moeite. In een doorsnee ambachtelijke beenhouwerij, zoals de onze, heb je toch al vlug
een container van 1.100 liter papier en karton
per maand. Dat is niet niets. Als je de kosten
van die afzonderlijke ophaling op één of
andere manier kunt verzilveren, is dat mooi
meegenomen. VAL-I-PAC doet heel veel om
kleine bedrijven aan te zetten om bedrijfsmatige verpakkingen te gaan sorteren. Onder
het motto “wie sorteert, spaart” belonen zij die
bedrijven met een jaarlijkse premie. Bovendien
krijgen bedrijven die starten met de recyclage
van papier en karton een eenmalige opstartpremie van 100 euro. Daarnaast krijg je nog
een tussenkomst per jaar in de huurkost van
de container. Doordat onze ophaler een premie voor ons aangevraagd heeft bij VAL-I-PAC,
kunnen we de gegevens online invullen en
verdienen we de kosten van de container en
het maandelijks ophalen van het papier en
karton omzeggens terug. Toen we vernamen
dat de firma Refood vet en beenderen – categorie 3 afval - ophaalt en je ook nog eens
iedere keer een propere container teruggeeft,
heb ik niet lang moeten nadenken om met
hen in zee te gaan. Refood is gespecialiseerd
in de duurzame verwerking van alle organische categorie 3 restproducten. Wij zijn zeer
tevreden over deze nieuwe samenwerking.
Die mensen zijn supervriendelijk en zeer
gedienstig om nog maar te zwijgen van het
voordeel van steeds een propere container te
krijgen. Refood heeft een speciale wasstraat
waar de containers, nadat ze geleegd zijn,
onder hoge druk van binnen en buiten gereinigd en gedroogd worden. Gedaan dus met
stinkende bakken. Een ware verademing in
een beenhouwerij met beperkte oppervlakte
en aangrenzende buren. En dat allemaal voor
een zeer correcte prijs. Wij betalen vandaag
42,50 euro voor een container van 240 liter die
bovendien proper terugkomt.

