6

WIST U DAT U
PREMIES KAN
PUBLIREPORTAGE
KRIJGEN VOOR
VERPAKKINGSAFVAL?

Wist u dat u premies kan
krijgen voor verpakkingsafval?
voor ze verantwoordelijk zijn en waarvoor ze
jaarlijks een aangifte indienen.

NEEM CONTACT OP MET UW AFVALBEHEERDER. HIJ HELPT U DE BESTE
KEUZE TE MAKEN!
Regels invoeren voor het correct dagelijks
sorteren is vrij eenvoudig, vooral binnen
KMO’s waar de afvalstromen beperkt zijn
(voornamelijk karton, kunststof, folie, PMD…).
Uw ophaler zal u bijstaan en helpt u de meest
milieuvriendelijke en voordelige keuze te
voor uw verschillende afvalstromen.
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stellen in functie van het type en de hoeveelGELD WAARD IS?
heid afval die u heeft.
TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL
VERDER!
Belangrijk: Het opgehaalde materiaal kan
Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk
slechts optimaal gerecycleerd worden wangevolg van de economische activiteit. Een
neer de sorteerregels aan de basis goed
gevolg dat echter wel aangepakt moet worgevolgd worden. Kaart dit regelmatig aan bij
den. En liefst zo goedkoop én efficiënt
uw personeel.
mogelijk.

Het recyclageforfait voor hout wordt uitsluitend toegekend voor houten verpakkingen
die effectief ingezet worden voor “materiaalrecyclage” (spaanplaten, compostering,
bodembedekking). Bepaalde afvalbeheerders kiezen ervoor om hun houten verpakkingsafval in te zetten als biomassa in installaties voor energetische valorisatie eerder
dan voor recyclage. Een beslissing die gestimuleerd wordt door de financiële steun voor
de productie van groene energie (via de
gekende “groenestroomcertificaten”). Weet
dat dit een impact kan hebben op het
bedrag van de premie die u zal ontvangen.
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AFVAL?Concreet:
een “recyclagegraad” (%) vastgelegd afhan-

WAAROM BETAALT VAL-I-PAC PREMIES?
Onze opdracht bestaat erin om de recyclage
te stimuleren. En aan de overheid het bewijs
te leveren dat de bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten (de verpakkingsverantwoordelijken) op de Belgische markt
zijn gebracht, gerecycleerd worden eens ze
afval geworden zijn. De vuistregel voor het
beheer van afval is: hoe beter het aan de
bron is gesorteerd, hoe efficiënter het
kan worden gerecycleerd. Daarom biedt
VAL-I-PAC financiële steun aan bedrijven die
inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. Door uw afval te sorteren,
beperkt u aanzienlijk uw hoeveelheid
gemengd afval. Interessant voor iedereen:
• voor het milieu want het afval wordt vlotter gerecycleerd,
• voor VAL-I-PAC die zo makkelijker haar
recyclagedoelstellingen behaalt,
• maar vooral voor uw bedrijf, want u
betaalt minder voor uw gemengd afval
en ontvangt premies voor het efficiënt
beheren van uw afval!
WAAR KOMT DIT GELD VANDAAN?
De premies zijn geen subsidies van de Staat:
deze bedragen zijn afkomstig van de bijdragen die onze klanten aan VAL-I-PAC betalen
in functie van het type verpakkingen waar-

WELKE PREMIES?
We onderscheiden twee soorten premies:
het recyclageforfait en het containerforfait.
• Het “recyclageforfait” stimuleert de recyclage van verpakkingen van 2 materialen
in het bijzonder:
> kunststof
> hout
Per ton van dit ingezameld en gerecycleerd materiaal ontvangt u 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 u laat plaatsen om uw afval te
kunnen sorteren. Het bedrag van de premie varieert naargelang het type container.
HET BEDRAG VAN DE PREMIES IN DETAIL
1. HET “RECYCLAGEFORFAIT”
Deze premie wordt berekend per ton en is
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cumuleerbaar
met het “containerforfait”.
• Plastic verpakkingsafval (bv. rekfolie):
€ 35/ton
• Houten verpakkingsafval (bv. recycleerbare
paletten): € 10/ton
Heeft u houten verpakkingsafval?
Dit is goed om te weten:

kelijk van de bestemming die hij geeft aan
het ingezamelde houtafval. Aarzel niet om
contact op te nemen met uw ophaler indien
u hierover verdere informatie wenst.
2. HET “CONTAINERFORFAIT”
Deze premie wordt berekend naargelang
het type container en de gebruiksduur in uw
bedrijf.
• Rolcontainers
Grote rolcontainer, 1000 liter tot 8 m³:
€ 80/jaar
Kleine rolcontainer, 660 tot 999 liter:
€ 60/jaar
De rolcontainers moeten minstens 70 %
bedrijfsmatig verpakkingsafval bevatten.
• Afzetcontainer > 8 m³: € 100/jaar
• Zakken
Voor plastic folie ≥ 200 liter: € 0,50/gekochte zak (begrensd tot 500 zakken per site/jaar)
Voor piepschuim (EPS) ≥ 500 liter:
€ 0,50/gekochte zak
• Andere types selectieve containers
Plastic bak, 500 tot 680 liter: € 20/jaar
Inzamelsysteem gevaarlijk afval, 680 tot 800
liter: € 60/jaar
Goed om te weten:
16/03/15
Het zakforfait (of het containerforfait)
is
cumuleerbaar met het recyclageforfait (recipiënt + inhoud).
Een voorbeeld:
u koopt 1.000 zakken van 400 L en u vult ze
met plastic verpakkingen.
• het zakforfait:
500 zakken (*) x 0,50 € = 250 €
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• het recyclageforfait voor kunststof:
gemiddelde inhoud 10 kg kunststof per zak.
=> 1.000 zakken x 10 kg =
10.000 kg x 35 €/ton = 350 €.
Bedrag van uw premie: 250 € + 350 € =
600 €
(*) het zakforfait werd ingevoerd om de
selectieve inzameling van
kleine hoeveelheden folie te stimuleren.
Daarom is deze premie
begrensd tot max. 500 zakken per site per
jaar.
FORMALITEITEN? EENVOUDIG EN SNEL
Zaakvoerders zitten meestal bedolven onder
tal van dringende taken: de klanten helpen,
het personeel opvolgen, de boekhouding
bijhouden... Daar is VAL-I-PAC zich ten volle
van bewust. Daarom zijn de administratieve formaliteiten tot het absolute minimum herleid. U hoeft enkel een beroep te
doen op een erkend afvalbeheerder (operator) van VAL-I-PAC. Hij legt u de voorwaarden
uit om een premie te ontvangen en hij dient
zelf de aanvraag in bij VAL-I-PAC.
MYCERTIFICATE
DE ONLINE TOEPASSING OM UW PREMIE
AAN TE VRAGEN
Aan het begin van het jaar zal uw ophaler u
een brief met een identificatiecode opsturen. Met deze code kan u op de site van VALI-PAC inloggen en krijgt u toegang tot uw
persoonlijke klantenzone. Klik op “mijn premie ontvangen” om toegang tot myCertificate te krijgen. Daar wordt u stap voor stap
begeleid in functie van de activiteiten van
uw onderneming.
Via deze webtoepassing:
• Kan u uw gegevens goedkeuren of vervolledigen, en desgevallend het bedrag zien
van de premie waarop u recht heeft.
• Bent u als verpakkingsverantwoordelijke
aangesloten bij VAL-I-PAC, dan zullen uw
gegevens grotendeels vooraf ingevuld zijn.
• Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u
onmiddellijk bevestiging van de detailgegevens van uw premie. Het bedrag zal vervolgens op uw bankrekening gestort worden. U
kan een bewijs afprinten voor uw boekhouding.
• Beantwoordt u niet aan de voorwaarden,
dan krijgt u de reden te zien waarom de uitbetaling van uw premie mogelijk is uitgesteld (zie pagina 14 “een woordje over de
wetgeving”).
Goed om te weten: de premies voor het
opgehaalde verpakkingsafval van dit jaar

worden volgend jaar uitbetaald.
NIEUW: EEN PREMIE VOOR STARTERS!
Zoals bij vele milieuaspecten is vaak de
mentaliteitsverandering belangrijk.
Daarom heeft VAL-I-PAC onlangs een nieuw
initiatief gelanceerd: het “startforfait”. De
bedoeling is om het afvalbeheer bij zoveel
mogelijk KMO’s te verbeteren. VAL-I-PAC wil
hen stimuleren om hun verpakkingsafval
voortaan selectief in te zamelen. Het startforfait is een extra eenmalige premie van 100
€. Deze premie komt bovenop het rolcontainerforfait voor de selectieve inzameling
papier/karton.
U heeft recht op het startforfait wanneer:
• uw bedrijf nooit eerder een containerforfait voor papier/karton kreeg
• en de container hoofdzakelijk (>70%)
industrieel verpakkingsafval papier/karton
bevat.
Zoals voor de andere premies dient uw
bedrijf in orde te zijn met de wetgeving. Er
wordt slechts één premie per ondernemingsnummer toegekend en ongeacht het
aantal geplaatste containers papier/karton.
Vraag onze specifieke brochure ”Actie
Papier-Karton” aan voor meer info over
de bedragen en voorwaarden en stuur
een mail naar: communication@valipac.
be.
CONCRETE VOORBEELDEN
“Ik heb in 2013 een restaurant overgenomen.
Aanvankelijk lieten we het afval in eenzelfde
container afvoeren. Toen kreeg ik van mijn
afvalbeheerder een offerte voor het plaatsen
van een container voor papier/karton van
1.100 liter en voor 200 plastic zakken van 400
liter. Het contract ging in op 1 februari 2014.
Wat zal het bedrag van mijn premie zijn?”
U bent in 2014 gestart met de selectieve
inzameling van uw karton en heeft dus
recht op een eenmalige startpremie van
100 €. Dit komt bovenop de jaarlijkse
premie voor uw container voor papier/
karton en de foliezakken. Dit is het
bedrag van uw premie in detail:
• 1 container papier/karton 1.100 liter
(80 € / jaar) x
334/365 dagen = 73 €
• 200 zakken van 400 liter = 170 € (200
zakken aan 0,5 € + 200 zakken x 10 kg
x 0,035 €/kg)
• Startpremie = 100 €
• Totaal bedrag: 343 €

“In 2014 heb ik 1.400 zakken gekocht voor de inzameling van plastic folie. De volle zakken werden in
een afzetcontainer bewaard die 1x / maand door
onze ophaler wordt leeggemaakt. Wat zal het
bedrag van mijn premie zijn?”
Omdat de plastic zakken ingezameld worden in een afzetcontainer komt u niet in
aanmerking voor het zakforfait. Als u
1.400 zakken heeft gekocht en het totaalgewicht van het plastic opgehaald in 2014
9.500 kg bedraagt, dan ontvangt u een
premie van:
• 1 afzetcontainer x 365 dagen = 100 €
• 9.500 kg plastic aan 0,035 €/kg = 332,5 €
• Totaal bedrag van uw premie: 432,5 €
EEN WOORDJE OVER DE WETGEVING
Voor de effectieve uitbetaling van een premie is één factor bepalend: de status van uw
onderneming op het vlak van het beheer
van uw verpakkingsafval.
WAAROVER GAAT HET?
Sinds ’98 hebben ondernemingen wettelijke
verplichtingen inzake afvalbeheer. Men
maakt een onderscheid tussen twee statussen: de ontpakkers en de verpakkingsverantwoordelijken.
WAT IS MIJN STATUS?
Ontstaat er door de activiteit van uw onderneming verpakkingsafval op uw site? Dan is
uw bedrijf ontpakker. Bepaalde ontpakkers
zijn tegelijk verpakkingsverantwoordelijken. Dit is ondermeer het geval indien uw
bedrijf producten verpakt, verpakte producten invoert die in België verkocht worden, of
verpakte grondstoffen invoert uit het buitenland voor uw eigen productie.
Om van de premies van VAL-I-PAC te genieten, eist de overheid dat deze bedrijven in
regel zijn met deze wetgeving. Bent u verpakkingsverantwoordelijke maar bent u
nog niet in regel met deze wettelijke
bepalingen, dan zal de betaling van de
premie uitgesteld worden tot u zich in
orde stelt.
Meer info over de wet vindt u op
www.valipac.be, rubriek “Wetgeving”.

