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25 jaar geleden had 
de industrie nood 
aan een antwoord 
op de uitgebreide 
producentenver-
antwoordelijkheid 
voor bedrijfsmatige verpakkingen. 
De grootste uitdaging op dat mo-
ment was om bedrijven te helpen 
de recyclagepercentages te beha-
len voor de verpakkingen die zij 
op de Belgische markt brachten. 
Om deze percentages te behalen 
voldeed het tot voor kort om de in 
België op de markt gebrachte en 
opgehaalde bedrijfsmatige verpak-
kingen te registreren. 

Dit lineaire model heeft nu zijn 
grenzen bereikt. Vandaag zijn de 

behoeften en verwachtingen van 
bedrijven en overheden veranderd. 
We evolueren naar een circulair 
model waarin verpakkingsafval als 
grondstof gebruikt wordt om dicht 
bij onze grenzen nieuwe producten 
te maken en waarbij ook preventie, 
hergebruik en gemakkelijk recycleer-
bare verpakkingen belangrijk zijn.

Met die overstap zijn we eigenlijk 
al langer bezig. In het eerste deel 
van dit verslag blikken we terug 
op de belangrijkste realisaties van 

de voorbije jaren 
die de fundering 
zijn van het nieuwe  
Valipac-model. In 
het tweede deel 
gaan we in op de 

acties die we tijdens de hele duur 
van de nieuwe erkenning zullen 
nemen om de uitdagingen van de 
circulaire economie aan te gaan. 

Veel leesplezier!

FRANCIS HUYSMAN
Managing Director van Valipac

Valipac heeft een unieke positie in 
Europa. We zijn de enige organi-
satie die specifiek de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid 
van bedrijfsmatige verpakkingen 
beheert. Het lineaire model van 
recyclage dat we sinds onze op-
richting toepassen, maakte van 
België een pionier in het beheer 
en de recyclage van bedrijfsmatige 
verpakkingen. 

We zijn de enige 
organisatie die 
specifiek de uitgebreide 
producenten- 
verantwoordelijkheid 
van bedrijfsmatige  
verpakkingen beheert.
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Belangrijkste 
realisaties  
van de voorbije 
jaren

Voor het referentiejaar 2020 hebben 
we aangetoond dat 91,5% van de 
bedrijfsmatige verpakkingen die op 
de Belgische markt worden gebracht, 
werd gerecycleerd. Deze resultaten 
worden berekend in overeenstemming 
met de huidige Belgische en Europese 
regelgeving.

IMPACT VAN COVID- 19  
OP BEDRIJFSMATIGE 
VERPAKKINGEN 

Al bij al blijkt dat Covid een heel 
beperkte impact heeft gehad op de 
hoeveelheid op de markt gebrachte 
verpakkingen: tussen 2019 en 2020 is 
het tonnage eenmalige bedrijfs-
matige verpakkingen slechts met 
0,48% gedaald. Echter met grote 
verschillen tussen de sectoren.

We merken ook dat herbruikbare ver-
pakkingen steeds meer succes kennen: 
in 2020, was 81% van de bedrijfs- 
matige verpakkingen, herbruikbaar. Dit 
is een stijging van maar liefst 5,3% in 
vergelijking met 2019.

Al vijf  jaar op 
rij stijgende 
recyclagecijfers

743.000 
 ton

703.000 
 ton

3.240.000 
 ton

EENMALIGE 
BEDRIJFSMATIGE 
VERPAKKINGEN OP DE 
MARKT GEBRACHT

BEDRIJFSMATIG 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD

HERBRUIKBARE 
BEDRIJFSMATIGE 
VERPAKKINGEN OP DE 
MARKT GEBRACHT
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RECYCLAGE- 
PERCENTAGE 2020

We mogen best trots zijn op het 
globaal behaalde recyclagepercen-
tage: met 91,5%, doen we het in 
2020 met 2,1% beter dan in 2019. 

VERHOOGDE  
RECYCLAGE- 
DOESTELLING 
VOOR METAAL

Vanaf referentiejaar 2021 wordt 
de recyclagedoelstelling voor 
bedrijfsmatig metalen verpak-
kingsafval opgetrokken naar 
90%. Met het huidige resultaat 
van 82,4% zou het weleens moei-
lijk kunnen worden om het nieuwe 
percentage te halen. Zo goed als 
alle bedrijfsmatige metalen ver-
pakkingen worden ingezameld, 
maar niet alle bedrijven doen be-
roep op ophalers die bij Valipac 
zijn aangesloten. Het recyclage-
percentage dat we voor me-
taal halen, weerspiegelt dus 
niet de werkelijkheid. Om het 
recyclagepercentage van bedrijfs-
matige metalen verpakkingen te 
verhogen, hebben we in 2021 een 
sensibiliseringscampagne gevoerd 
bij onze klanten om hen aan te 
moedigen met aangesloten op-
halers samen te werken.

91,5%

93,1%

100%60,2%

BEDRIJFSMATIG 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD 
IN 2020

BEDRIJFSMATIG 
HOUTEN 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD
(161 .000 ton)

82,4%
BEDRIJFSMATIG 
METALEN 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD
(28.000 ton)

BEDRIJFSMATIG 
PAPIER/KARTON 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD
(455.500 ton)

BEDRIJFSMATIG  
PLASTIC 
VERPAKKINGSAFVAL 
GERECYCLEERD
(58 .000 ton)

Gezien de recyclagepercentages al heel hoog liggen, is 

het een uitdaging om deze nog te doen stijgen. De laat-

ste tonnages vragen dan ook de grootste inspanningen. 

Toch merken we een mooie stijging in het globaal recy-

clagepercentage dat gestegen is met meer dan 2% ten 

opzichte van vorig jaar, tot 91,5% .

XAVIER LHOIR
Director Operations & Circular Economy ”
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Het sorteergedrag van Belgische 
bedrijven onder de loep 

De recyclagedoelstellingen opge-
legd door het nieuwe Samenwer-
kingsakkoord, die de regelgeving 
voor de preventie en het beheer 
van huishoudelijke en bedrijfsma-
tige verpakkingen bepaalt voor de 
drie Belgische gewesten, zijn niet 
minder dan ambitieus te noemen.

Het Akkoord voorziet het gelei-
delijk optrekken van de minimum-
drempel voor de recyclage van be-
drijfsmatige plastic verpakkingen. 
Tegen 2030, zullen de Belgische 

ondernemingen moeten aantonen 
dat 65% van de bedrijfsmatige 
plastic verpakkingen die ze op de 
markt brengen, effectief gerecy-
cleerd wordt.

Valipac stimuleert de selectieve in-
zameling van bedrijfsmatige ver-
pakkingen door het verlenen van 
premies aan bedrijven.

In 2020 profiteerden iets meer dan 
38.000 bedrijven van een premie van 
Valipac voor bijna 7,5 miljoen euro.

Meer dan 80% van de premies 
worden toegekend aan (K)KMO’s.

Gemiddeld 3.000 bedrijven star-
ten jaarlijks met het sorteren van 
bedrijfsmatig verpakkingsafval via 
een selectieve container. Meer dan 38.000 bedrijven kregen van Valipac 

een premie voor hun sorteerinspanningen in 2020. 

Dit zijn er wederom 2% meer dan het jaar ervoor. 

Daarmee dragen we onder meer bij in de huur-

kosten van zo'n 53.000 selectieve containers voor 

bedrijfsmatig verpakkingsafval, een aantal dat 

ook jaar na jaar blijft toenemen. Deze premies 

vertegenwoordigen in totaal zo'n 7,5 miljoen euro, 

of  50% van onze omzet en komen hoofdzakelijk 

ten goede van (K)KMO's.

ANDY HUVAERE
Senior Account Manager Operations

2017 2018 2019 2020
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EVOLUTIE AANTAL BEDRIJVEN  
DIE EEN PREMIE GENIETEN

EVOLUTIE AANTAL  
STARTPREMIES OP 4 JAAR
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Inzichten in sorteergedrag als mo-
tor voor meer selectieve inzameling.

We verzamelen al 4 jaar gegevens 
over de afvalproductie in bedrijven. 
Vandaag beschikken we over een grote 
hoeveelheid informatie: de verkregen 
data omvat om en bij de 195.000 be-
drijven voor 16 verschillende stromen. 
Deze activiteit plaatst Valipac van-
daag in een centrale rol op de be-
drijfsafvalmarkt. Niet alleen zijn we 
de enigen die over betrouwbare en 
recente informatie beschikken, we ge-
bruiken deze bovendien om bedrijven 
te sensibiliseren over het beter sorteren 
van afval.

De afvalophalers spelen hierin een 
sleutelrol. Ze hebben vandaag toe-
gang tot een Business Intelligence tool 
(Insights) waarmee ze hun globale 
kennis van de markt en van hun ei-
gen marktaandeel kunnen vergroten. 
Naast relevante analyses kunnen ze 
bijvoorbeeld ook de typologie van hun 
klanten bepalen en de mogelijkheden 
voor verbetering van het sorteren bij 
hen identificeren. JV
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BEDRIJVEN SORTEREN 
GLOBAAL GENOMEN 
STEEDS MEER EN  
BETER,  MAAR ER IS 
NOG RUIMTE VOOR 
VERBETERING.
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Dankzij de data die we verzamelen 
over de productie van bedrijfsafval, 
identificeren we welke bedrijven al 
dan niet sorteren en welke stromen 
worden gesorteerd. Hieruit blijkt dat 
bijna 1 bedrijf op 2 niet sorteert. 

Een vaststelling die vragen oproept. 
Daarom lieten we in 2020 door 
het onderzoekbureau Haystack een 
enquête uitvoeren bij een repre-

sentatief staal van 400 bedrijven 
om na te gaan of ze hun papier/
karton sorteren. Hieruit blijkt dat 
92% van de gecontacteerde 
bedrijven zijn papier/karton 
laat inzamelen door de huis-
aan-huis ophaling of naar het 
recyclagepark gaat. Een kleine 
minderheid geeft aan dat ze geen 
papier/karton-afval produceert 
(wat onwaarschijnlijk is).

400 andere bedrijven die nog geen 
plastic sorteren, werden door Hays-
tack ondervraagd over de redenen 
waarom ze deze stroom nog niet 
sorteren. De meest genoemde re-
denen om niet te sorteren? “Het 
is eenvoudiger om niet te sor-
teren” en “er is te weinig afval 
om te sorteren”.

Deze analyses tonen aan dat er, 
vooral voor plastic, nog veel sor-
teerpotentieel is bij bedrijven. Daar-
om zetten we steeds meer in op 
sensibiliseringscampagnes.

2 91%
VAN DE BEDRIJVEN  
DIE NIET SORTEREN, 
GEEFT AAN DAT ZE PAPIER/
KARTON SORTEREN.

OP 
BEDRIJVEN SORTEERT 
NIET, MAAR . . .

GENOEMDE REDENEN OM PLASTIC  
NIET TE SORTEREN

WELKE STROMEN WORDEN 
GESORTEERD?

 

ONBEHANDELD 
HOUT

PLASTIC 
FOLIE

BEHANDELD 
HOUT

PAPIER/ 
KARTON

EPS 3.000

AANTAL 
BEDRIJVEN

6.250

17 .250

22.500

73.700

HET IS EENVOUDIGER 
OM NIET TE SORTEREN

ER ZIJN TE VEEL VERSCHILLENDE  
SOORTEN PLASTIC

ER IS TE WEINIG AFVAL 
OM TE SORTEREN

IK BEN NIET OP DE HOOGTE  
VAN DE MOGELIJKHEDEN 

AFVAL KOMT VRIJ OP TE VEEL VERSCHIL-
LENDE PLAATSEN IN HET BEDRIJF

DE PERSONEELSKOSTEN  
OM TE SORTEREN ZIJN TE HOOG

DE BOODSCHAP OM TE SORTEREN  
IS TE COMPLEX

ER IS GEEN PLAATS  
OM TE SORTEREN

IK HEB ER NOOIT 
AAN GEDACHT

DE PRIJS VOOR DE OPHALING VAN 
GESORTEERD PLASTIC IS TE HOOG

MIJN AFVALOPHALER HEEFT DE SELEC-
TIEVE INZAMELING ONTMOEDIGD 

ANDERE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3
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SELECTIEVE INZAMELING  
VAN PLASTIC FOLIE 

Al vier jaar op rij organiseren 
we een sensibiliseringscampagne 
voor bedrijven die nog geen plas-
tic folie sorteren. We helpen ze op 
weg door het uitdelen van gratis 
startpakketten bestaande uit drie 
foliezakken en nuttige informatie 
over het sorteren van hun plastic 

folie. De campagne kent jaar na 
jaar meer succes. Niet minder 
dan 5.000 bedrijven ontvangen 
elk jaar de starterskit. 15.000 
andere bedrijven krijgen de 
mogelijkheid deze gratis te 
bestellen. In 2021 zagen we een 
stijging van 44% in het aantal be-

stellingen t.o.v. 2020. De meeste 
bestellingen kwamen uit de sec-
toren groot- en kleinhandel niet 
voeding (25%), autohandel en 
benzinestations (20%), metaal 
(16%), horeca (16%), en groot- en 
kleinhandel voeding (10%). 

BESTELLINGEN  
STARTERSKITS  
PER SECTOR

25%
GROOT- EN 
KLEINHANDEL  
NIET VOEDING 

20%
AUTOHANDEL EN 
BENZINESTATIONS

16%
METAAL

16%
HORECA

10%
GROOT- EN 
KLEINHANDEL 
VOEDING 
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RADIOCAMPAGNES 

Bedrijven aanmoedigen om hun 
(bedrijfsmatig verpakkings-) afval 
te sorteren, blijft onze prioriteit. Om 
een zo groot mogelijk aantal be-
drijven te kunnen bereiken, hebben 
we in 2021 ingezet op 2 radiocam-
pagnes. De eerste in mei moedigde 
bedrijven aan om zich te voegen 
bij de vele sorteerkampioenen die 
België reeds telt. Voor de tweede 
campagne, gingen we een samen-
werking aan met Fost Plus. We zijn 

er ons namelijk van bewust dat een 
bedrijf vaak het onderscheid niet 
maakt tussen bedrijfsmatige en 
huishoudelijke verpakkingen, en dat 
een gemeenschappelijke boodschap 
rond het sorteren van plastic in de 
brede zin meer impact zou hebben. 
Deze campagne werd tweede helft 
van september uitgezonden op de 
meeste nationale zenders. 

Communicatie, dat is steeds op hetzelfde punt blijven 

hameren. Het is een werk van lange adem omdat het 

tijd vraagt om een nieuwe mentaliteit te ontwikkelen. 

De laatste jaren hebben we onze communicatie toege-

spitst op de sortering van verpakkingsfolies. En dat 

zullen we blijven doen, omdat we geloven dat er nog 

veel potentieel is!

INGRID BOUCHEZ
Manager Communications

0 1
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WEBSITE  
IKSORTEERINMIJNBEDRIJF .BE

Sorteren: hoe pak ik dat aan? 
Welke verplichtingen heeft mijn 
bedrijf? Wie heeft recht op welke 
premies? Wat gebeurt er met het 
afval na de ophaling? Welke opha-
ler zamelt wat in? Met de website  
iksorteerinmijnbedrijf.be bieden we 
sinds 2018 een antwoord op deze 

en alle andere vragen die bedrij-
ven zich stellen in verband met het 
sorteren van hun afval. 

De website wordt maandelijks door 
1.500 personen bezocht. 
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De bestemmingen van het 
bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval 
in kaart gebracht 

De laatste jaren is er sterke politie-
ke druk om de eindbestemmingen 
van afval te kunnen traceren en te 
beschikken over maximale garanties 
van de effectieve recyclage. 

We doen er alles aan om de af-
valketen zo transparant mogelijk 
te maken.

BIJNA 50% VAN HET 
BEDRIJFSMATIG 
VERPAKKINGSAFVAL 
WORDT IN BELGIË 
VERWERKT

De bestemming van bedrijfsma-
tig verpakkingsafval hangt af van 
het soort materiaal. Zo wordt bij-
voorbeeld het overgrote deel van 
hout en metaal in België verwerkt. 
75% van het papier/karton wordt 
in Europa gerecycleerd. Plastic 
daarentegen wordt eerder buiten 

Europa gerecycleerd. In het alge-
meen kunnen we inschatten dat 
België iets minder dan de helft van 
het bedrijfsmatig verpakkingsafval 
dat het produceert, verwerkt.

TRADING VAN 
BEDRIJFSMATIG 
PLASTIC 
VERPAKKINGSAFVAL

Traders spelen een sleutelrol in de 
recyclageketen van bedrijfsmatig 
plastic verpakkingsafval: ze verza-
melen heterogene hoeveelheden 
van verschillende ophalers en sor-
teercentra, sorteren ze verder in ho-
mogene hoeveelheden of stockeren 
ze en gaan op zoek naar geschikte 
recycleurs. Een opdracht dat opha-
lers en sorteercentra op individuele 
basis niet zouden kunnen uitvoeren.

Dankzij de ondertekende overeen-

komsten met traders krijgen we 
sinds 2018, met een volledige 
transparantie, toegang tot 
alle data over hun klanten in  
België, de hoeveelheid plastic ver-
pakkingsafval, de verschillende ty-
pes ervan en de recyclagebedrijven 
waar het Belgische afval naartoe 
wordt gebracht om te worden ge-
recycleerd.

Voor bedrijfsmatig plastic verpak-
kingsafval hebben we in 2020 en 
2021 met 12 traders contracten 
afgesloten die samen 95% verte-
genwoordigen van de hoeveelheden 
die naar traders gaan. Het gaat 
om Broeckx Recycling Plastics, De 
Paauw Sustainable Resources, Ca-
raplast, Fremo, Gemini, Kras Re-
cycling, Peute Recycling, Synergy 
Tradeco, RDB Plastics, Rangolee, 
Polyrec bvba en Matco. 

. 

Dankzij de input van onze aangesloten ophalers en 

traders zijn we de eerste organisatie in Europa die erin 

geslaagd is om in kaart te brengen waar ons bedrijfsmatig 

plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat. Vandaag 

hebben we een duidelijk zicht op de eindbestemmingen 

van 97% van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval 

van Belgische oorsprong. 

JENS POELAERT
Senior Account Manager Operations ”
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39% VAN HET BEDRIJFSMATIG PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL  
WORDT IN EUROPA VERWERKT

Van de 57.600 ton bedrijfsmatige 
plastic verpakkingen die in 2020 
door de aangesloten ophalers wer-
den ingezameld, werd 39% binnen 
Europa gerecycleerd (o.a. België, 
Frankrijk, Nederland, …), 37% in 
Azië (o.a. Indonesië, Maleisië, Viet-
nam, …) en 24% in Turkije. 

Samen met partner SGS voeren we 
audits uit bij de geïdentificeerde re-
cycleurs om toe te zien op de effec-
tieve en volledige recyclage van 
de geleverde hoeveelheden en 
om te garanderen dat de “broadly 
equivalent conditions”die door 
de EU worden gedefinieerd, wor-

den nageleefd (controle dat de 
recycleur geen gebruik maakt van 
kinder- of gedwongen arbeid, dat 
de correcte leefomstandigheden 
gegarandeerd worden en de site 
voldoet aan alle algemene milieu- 
en veiligheidsvoorwaarden).

Vandaag vertrouwen 7.000 bedrij-
ven op ons om hun uitgebreide pro-
ducentenverantwoordelijkheid voor 
bedrijfsmatige verpakkingen na te 
komen. Al bijna 25 jaar behalen we 
zorgeloos de recyclagepercentages 
die hen opgelegd worden aan een 
lage en stabiele kost. 

Omdat we steeds dichter bij onze 
klanten willen staan, hebben we bin-
nen het team Customer Service een 
aantal veranderingen doorgevoerd. 

MEER GEÏNTEGREERDE 
AANPAK 

We willen bedrijven optimaal bij-
staan in de uitdagingen die de 
komende jaren op hen afkomen. 
Daarom werd het Customer Ser-
vice team in de laatste jaren 
versterkt. Dankzij extra werkne-
mers en een reorganisatie van het 

team kunnen we een snellere en 
efficiëntere dienstverlening be-
loven, met meer advies en meer 
persoonlijke contacten met klanten 
en prospecten. 

INZETTEN OP  
DIGITALE KANALEN 

In de laatste jaren zien we een ex-
ponentiële toename in het gebruik 
van het online platform myDeclara-
tion, waarop klanten hun declaratie 
snel en eenvoudig kunnen invullen. 
Minder dan 6 % van onze klan-
ten vult de declaratie nog in op 
papier. myDeclaration is dan ook 
zeer eenvoudig in gebruik, en laat 
klanten toe hun aangifte en factu-
ren van vorige jaren te consulteren. 
Bij ons zorgt het voor een snellere 
en makkelijkere verwerking. 

KLANTGERICHTE  
OPLOSSINGEN

Klanten die een beperkt tonnage 
verpakkingen op de markt bren-
gen, kunnen een vereenvoudigde 
aangifte doen, op basis van hun 
omzetcijfer. Deze vereenvoudigde 
aangifte is lang beperkt geweest 
tot klanten met aangiften onder 
de 5 ton, maar in 2018 werd dit 
tonnage opgetrokken tot 10 ton. 
Dankzij deze aanpassing kan een 
derde van onze klanten hier gebruik 
van maken. Het is de bedoeling dit 
maximale tonnage op te trekken 
naar 25 ton vanaf aangiftejaar 
2022, zodat nog meer klanten er 
gebruik van kunnen maken. 

Een steeds  
performantere 
dienstverlening 
aan klanten 

EUROPA

AZIË

TURKIJE
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twee keer per jaar naar ons totale 
klantenbestand wordt uitgestuurd. 
Met deze nieuwsbrief kunnen we 
gemakkelijk informatie delen om-
trent veranderingen in wetgeving 
of onze dienstverlening, commu-
niceren over nieuwe projecten, en 
tips geven over onderwerpen als 
preventie en hergebruik. 

Ook het overstappen naar webi-
nars voor onze jaarlijkse infosessies 

rond het invullen van de aangifte 
voor verpakkingen kadert in deze 
transparantere aanpak. Door de 
infosessies online te laten doorgaan 
konden we in 2021 drie keer zoveel 
klanten bereiken als de jaren voor-
dien. De webinar is daarenboven 
heel het jaar door toegankelijk op 
onze website, zodat klanten die niet 
aan de livesessies kunnen deelne-
men, de informatie kunnen bekijken 
wanneer het hen past. 

ADVIES OP MAAT 
VOOR DUURZAMERE 
VERPAKKINGEN

Al een aantal jaren kunnen onze 
klanten genieten van gratis ver-
pakkingsdiagnoses in samen-
werking met Fost Plus. Tijdens een 
audit van een halve dag helpen we 
ze gefundeerde keuzes te maken 
met betrekking tot huishoudelijke en 
bedrijfsmatige verpakkingen. Pre-
ventie, herbruikbare verpakkingen 
en goed recycleerbare verpakkin-
gen staan daarbij voorop.

In maart 2021 lanceerden we sa-
men met Fost Plus Pack It Better. 
Via dit online platform willen we 
de expertise van kenniscentra de-
len met onze klanten om ze een 
stap verder te begeleiden richting 
eco-design van huishoudelijke en 
bedrijfsmatige verpakkingen. Het 
platform omvat ondertussen 26 
kenniscentra die samen meer dan 
20 verschillende diensten delen.

0 1

DUIDELIJKE  
COMMUNICATIE

Ook het informeren van onze klan-
ten is een tool die we gebruiken 
om onze dienstverlening te verbe-
teren. In 2021 lanceerden we de 
online nieuwsbrief “Impact”, die 

We willen bedrijven optimaal bijstaan in de uitdagingen 

die de komende jaren op hen afkomen. Daarom werd 

het Customer Service team versterkt. Dankzij extra 

werknemers en een reorganisatie van het team kunnen 

we een snellere en efficiëntere dienstverlening beloven, 

met meer advies en meer persoonlijke contacten met 

klanten en prospecten.

VIENNA DE HONDT
Manager Customer Service

Al bijna 25 jaar 
behalen we zorgeloos de 
recyclagepercentages
aan een lage en stabiele 
kost voor de industrie.
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Financieel 
resultaat 2020

Ook al zijn er grote verschillen 
tussen de sectoren, de pandemie 
heeft over alle sectoren heen zo 
goed als geen impact gehad op 
de hoeveelheid op de markt ge-
brachte eenmalige verpakkingen. 
De gerealiseerde omzet blijft dan 
ook stabiel in vergelijking met voor-
gaande jaren.

Het vooropgestelde budget ging uit 
van een verlies van € 1.200.000. 
Alle kostenposten (vergoeding ont-
pakkers, vergoeding ophalers en de 
werkingskosten) bleven onder het 
vooropgestelde budget. De beleg-
gingen hebben een mooi financieel 
resultaat van € 324.000 opgele-
verd. Het verlies van het boekjaar 
bleef beperkt tot € 238.000. 

Door zorgvuldig te budgetteren en een goede opvolging 

van de uitgaven zijn we erin geslaagd om de kosten van 

Valipac onder controle te houden en om ook in 2020 de 

financieringsbijdragen voor onze klanten op hetzelfde 

niveau te houden. 

LUC VAN DE VONDEL
Director Finance & Competence Centers
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INKOMSTEN FACTURATIE KLANTEN

VERGOEDING ONTPAKKERS

WERKINGSKOSTEN

VERGOEDING OPHALERS

TERUGDRAAIEN PROVISIES VOORGAANDE JAREN

RESULTAAT BOEKJAAR

2019 2020

De gerealiseerde 
omzet blijft stabiel 
in vergelijking met 
voorgaande jaren.
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Valipac start 
een nieuw 
hoofdstuk
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De komende 5 jaren zullen 
we focussen op onderstaande 
doelstellingen: 

—  onze klanten begeleiden naar 
meer circulariteit

—  de selectieve inzameling bij be-
drijven verder aanmoedigen

—  betere traceerbaarheid voor 
meer garanties van recyclage

—  de lokale recyclage stimuleren.

Het Valipac-systeem berust op 
een consensusmodel en overleg 
met de diverse stakeholders. Om 
dit model beheersbaar te houden, 
hebben we wel een stevig kader 
nodig waarbinnen Valipac functi-
oneert. Dit kader wordt bepaald 
door 5 principes, die in het traject 
naar het opstellen van de nieuwe 
erkenning herbevestigd en gedra-
gen werden door de gehele Belgi-
sche industrie als enige mogelijke 
oplossing voor de toekomst. 

We verheugen ons dat de bepa-
lingen van onze nieuwe erkenning 
consistent zijn met deze principes 
en kijken ernaar uit om, samen met 
onze stakeholders, de nieuwe uit-
dagingen aan te gaan.

LIEVEN STALMANS 
Voorzitter van Valipac

Overgang 
naar een  
circulair 
model

In juni 2021 dienden we onze er-
kenningsaanvraag voor de periode 
2022-2026 in. Een aanvraag die 
in het teken staat van de overstap 
naar een circulair model en die 
het resultaat is van veel overleg-
momenten met onze verschillende 
stakeholders. We hebben getracht 
om met de verwachtingen van de 
gewestelijke overheden rekening te 
houden zonder afbreuk te doen aan 
de basisprincipes van het Valipac 
model. De erkenning die de Inter-
regionale Verpakkingscommissie 
ons op 2 december heeft verleend 
is volledig in lijn met de voorstellen 
van Valipac.

Het referentiekader voor verplichtingen 
die opgelegd worden aan Valipac 
is het Samenwerkingsakkoord m.b.t. 
verpakkingsafval. Dezelfde eisen moeten 
ook gesteld worden aan ondernemingen 
die geen deel uitmaken van het  
Valipac-systeem vallen.

Valipac wijst de inzamel- of 
recyclagemarkten niet toe. 

Data-inzameling is de core 
business van Valipac. Data 
van individuele bedrijven 
kunnen enkel op een 
geaggregeerde manier 
worden overgemaakt.

Valipac moet over de vrijheid van 
middelen kunnen beschikken om de 
recyclagedoelstellingen te bereiken. 
Gerichte en punctuele financiële 
interventies maken het mogelijk om de 
belemmeringen voor de circulariteit van 
verpakkingen op te lossen.

De materialen en sectoren steunen 
elkaar om de doelstellingen van de 
industrie te behalen. De kosten die nodig 
zijn om het systeem te dekken, worden 
berekend volgens een macro-economische 
benadering.

VRIJE  
MARKT

VRIJHEID VAN  
MIDDELEN VOOR  

MAXIMALE  
EFFICIËNTIE

KWALITATIEF 
WETTELIJK KADER

MACRO- 
ECONOMISCHE  
BENADERING

TRANSPARANTIE EN 
CONFIDENTIALITEIT



Samenwerken aan een circulaire 
economie begint bij het bekrach-
tigen van alle stakeholders. Onze 
klanten hebben hier een heel be-
langrijke rol te spelen door op zoek 
te gaan naar de meest duurzame 
verpakkingen. Onze rol bestaat erin 
onze klanten zo goed mogelijk te 
begeleiden naar meer circulariteit 
in de keuze van hun bedrijfsmatige 
verpakkingen. 

De verpakkingsdiagnoses zijn 
een concrete tool die we gebruiken 
om onze klanten hierin te begelei-
den. Ze zullen in de komende jaren 
zeker nog toenemen. Daarnaast 
zullen we ook “Design4Recycling 
guidelines” ontwikkelen om onze 
klanten beter te informeren over 
de duurzaamheid van de bedrijfs-
matige verpakkingen. 

Ook eco-modulatie zal een tool 
zijn voor bedrijven om meer in te 
zetten op circulariteit. Eigenlijk pas-
sen we dit al jaren toe. We heb-
ben altijd al een gedifferentieerd 
tarief gebruikt in functie van het 
type verpakking. Met de nieuwe 

bijdragen die vanaf januari 2022 
van toepassing zijn, zetten we 
nog meer in op eco-modulatie, en 
wordt het verschil in tarief tussen 
recycleerbare en niet-recycleerbare 
verpakkingen groter..

0 2

Onze klanten  
begeleiden naar 
meer circulariteit

HET GEBRUIK 
VAN RECYCLAAT 

IN NIEUWE PLASTIC 
VERPAKKINGEN 
STIMULEREN

Heel wat bedrijfsmatige verpak-
kingen worden vandaag al apart 
opgehaald, maar wat betreft het 
gebruik van recyclaat bij het ver-
vaardigen van nieuwe plastic ver-
pakkingen kan Europa zeker nog 
een tandje bijsteken. Daarom willen 
we bedrijven die gebruik maken 
van plastic verpakkingen op basis 
van recyclaat, financieel steunen, 
om zo de cirkel rond te maken. 

Vanaf aangiftejaar 2022 ontvan-
gen onze klanten een bonus van 
€ 50/ton gerecycleerd mate 
riaal in de bedrijfsmatige plas-
tic verpakkingen die gebruikt 

worden om hun goederen in België 
op de markt te brengen. De bonus 
geldt voor verpakkingen die ten 
minste 30% post-consumer ge-
recycleerd materiaal bevatten, 
m.a.w. afkomstig van de selectieve 
inzamelingen bij bedrijven. 

Om onze klanten te helpen leve-
ranciers van gecertificeerde ver-
pakkingen te vinden, hebben we 

het platform myRecycledContent.
com ontwikkeld. Deze website is een 
ontmoetingsplaats tussen enerzijds 
de gebruikers van verpakkingen 
op basis van recycled content en 
anderzijds de producenten die deze 
verpakkingen aanbieden. 

Type verpakking Tarief  
per ton

Recycleerbare verpakkingen excl. plastic  € 17

Recycleerbare plastic verpakkingen € 53 

Niet recycleerbare verpakkingen € 80 

Herbruikbare verpakkingen € 0 

We willen bedrijven 
die gebruik maken van 
plastic verpakkingen 
op basis van recyclaat, 
financieel steunen.

”

“

ONZE NIEUWE 
TARIEVEN

JV
 2

0
2

1 
—

 P
.3

3



0 2

De selectieve inzameling 
bij bedrijven verder 
aanmoedigen

Sinds 2017 registreren we de af-
valproductie van 16 verschillende 
stromen en identificeren we welke 
bedrijven deze stromen wel of niet 
sorteren. Dankzij deze informatie 
kunnen we effectieve communica-
tiecampagnes op maat uitwerken 
om bedrijven te helpen hun afval 
beter te sorteren. 

De resultaten van deze campagnes 
worden gemeten aan de hand van 
de premie-aanvragen van aange-
sloten ophalers. Dat het aantal 
bedrijven dat van de premies pro-
fiteert elk jaar gemiddeld met 3% 
stijgt, is een goed teken! Dit jaar 
waren dat er iets meer dan 38.000. 

PREMIESYSTEEM 
UITGEBREID 

Om nog meer bedrijven aan te 
zetten tot het sorteren van afval, 
breiden we de premies uit. Vanaf 
2022 stijgt de startpremie van 
€ 100 naar € 150, en starten 
we met een nieuwe premie van 
€ 10/ton voor de recyclage van 
metalen verpakkingen.

Sinds 2018 werken we op de 
traceerbaarheid van verpakkings-
afval. Tot nu toe hebben we ons 
vooral gericht op plastic afval. In 
de volgende jaren zullen we ook 
toeleggen op de cartografie van 
de bestemmingen van andere af-
valstromen zoals papier en karton.

Samen met SGS voeren we audits 
bij de lokale recycleurs om de effec-
tieve recyclage van het bedrijfsmatig 
plastic verpakkingsafval te contro-
leren. Een belangrijk aspect hierbij 
is dat dit onder “broadly equivalent 
conditions” gebeurt (controle dat 
de recycleur geen gebruik maakt 
van kinder- of gedwongen arbeid, 
dat de correcte leefomstandigheden 
gegarandeerd worden en de site 
voldoet aan alle algemene milieu- en 
veiligheidsvoorwaarden). 

Onze nieuwe erkenningstekst legt 
ons de verplichting op om tegen 
2024 naar een volledige tracering 
te evolueren en minstens 90 % van 
de hoeveelheden die naar trading 
gaat jaarlijks te auditeren. De hoe-
veelheden die niet controleerbaar 
zijn, zullen niet kunnen opgenomen 
worden in onze recyclagecijfers. 

EEN PREMIE VOOR 
RECYCLAGE BIJ 
GECERTIFICEERDE 
RECYCLEURS

Vanaf 2022 geven we een financi-
ele stimulans van € 5/ton aan 
de aangesloten ophalers of traders 
die hun bedrijfsmatig plastic ver-
pakkingsafval laten verwerken door 
een EuCertPlast of equivalent 
gecertificeerde recycleur. 

EuCertPlast is een Europees cer-
tificeringsprogramma voor de re-
cyclage van plastic. EuCertPlast- 
certificatie van de recycleurs (of 
equivalent) geeft extra garanties 
m.b.t. de effectieve recyclage en dat 
de broadly equivalent conditions 
nageleefd worden. 

Betere traceerbaarheid 
voor meer garanties 
van recyclage
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De lokale  
recyclage  
stimuleren 

We zijn er ons allemaal van bewust 
dat het exporteren van verpak-
kingsafval naar Azië of Turkije geen 
duurzame oplossing is. Bovendien is 
dit een verlies aan mogelijke lokale 
tewerkstelling en de lokale creatie 
van toegevoegde waarde. 

Daarom willen we op termijn in-
zetten op meer lokale recyclage, 
onder meer door het betalen van 
premies aan ophalers en traders 
die hun plastic verpakkingsafval 
lokaal recycleren. 

Lokale recyclage, of recyclage bin-
nen de EU is de bouwsteen van 
meer circulariteit, omdat stromen 
die lokaal worden gerecycleerd 
duurzamer en beter traceerbaar 
zijn met meer garanties op de ef-
fectieve recyclage.

Vanaf 2022, stimuleren we de lo-
kale recyclage van bedrijfsmatig 
plastic verpakkingsafval door 2 
soorten premies:

—  Een premie van € 20/ton 
voor materiaal dat binnen 
de EU gerecycleerd wordt.

—  Een premie van € 10/ton voor 
materiaal dat in België of 
de onmiddellijke omgeving 
gerecycleerd wordt.

Deze premies, samen met de Eu-
CertPlast-premie, zijn cumulatief. 
Ze worden toegekend aan de aan-
gesloten ophalers of traders die 
het bewijs kunnen leveren dat ze 
bedrijfsmatig plastic verpakkings-
afval van Belgische oorsprong 
rechtstreeks en effectief in de EU 
hebben laten recycleren.

Stromen die 
lokaal worden 
gerecycleerd, 
zijn duurzamer 
en beter 
traceerbaar.
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S L O T

Om af   
te ronden

Valipac kan 2021 succesvol af-
sluiten met een nieuwe erkenning 
voor de komende 5 jaar. Voor de 
Belgische industrie geeft deze een 
duidelijke visie van de toekomst van 
bedrijfsmatige verpakkingen, en 
dit met beperkte extra financiële 
lasten. Deze nieuwe erkenning is 
een stevige basis voor nog meer 
duurzaamheid en circulariteit in 
onze toekomstvisie. 

Het afgelopen jaar was bewogen 
maar ook boeiend en uitdagend!  
We kijken ernaar uit om onze sa-
menwerking met jullie verder te 
zetten en Valipac verder te ont-
wikkelen en te evolueren naar een 
sterkere organisatie.



VA L I P A C . B E


