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DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
VAN BEDRIJFSMATIGE VERPAKKINGEN

Valipac is in 1997 ontstaan als een collec-
tieve oplossing voor de bedrijven op de 
verplichting om aan te tonen dat 80% van 
de bedrijfsmatige verpakkingen die ze op 
de Belgische markt brengen, gerecycleerd 
worden. De organisatie telt vandaag 7.200 
klanten en bereikt een recyclagepercen-
tage van 90,5%. Daarnaast bouwt Valipac 
dagelijks aan een circulaire economie. De 
uitdagingen voor de toekomst? CEO Francis
Huysman vat ze samen in 4 punten: het 
recyclagecijfer verhogen, de traceerbaar-
heid garanderen, de lokale recyclage aan-
moedigen en de circulariteit stimuleren. 

Samen werken aan een circulaire 
economie 

“We verzamelen de informatie over de 
bedrijfsmatige verpakkingen die op de Bel-
gische markt komen en over het bedrijfs-
matig verpakkingsafval dat opgehaald  en
gerecycleerd wordt. Deze informatie 

rapporteren we aan de Interregionale 
Verpakkingscommissie.” Om naar een 
circulair model te gaan, werken we nu 
samen met verpakkingsproducenten, ver-
pakkingsverantwoordelijken, ontpakkers,
ophalers, traders en recycleurs”.

“Onze focus ligt op het scheppen van 
samenwerkingsverbanden tussen de ver-
schillende partijen én op het creëren van 
een toegevoegde waarde voor onze part-
ners. Onze missie stopt vandaag niet bij 
recyclage, we helpen bedrijven op weg 
naar een circulaire economie.” 

Plastic folie en kmo’s als uitdaging

Aan die economie bouwt Valipac elke 
dag en ze doet er alles aan om de cirkel 
rond te krijgen. “Vandaag stellen we vast 
dat het recyclagepercentage van hout en 
karton al goed zit, al blijft er natuurlijk al-
tijd ruimte voor verbetering. Ook metaal 
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scoort behoorlijk. Daar leggen we onze 
doelstellingen hoger én werken we aan 
een beter registratiesysteem. De grootste
uitdaging ligt bij plastic folie. Slechts iets
meer dan de helft daarvan wordt vandaag 
ingezameld en gerecycleerd.”

“Folie is een cruciale factor om de cirkel
te sluiten. We moeten daarbij vooral 
de kmo’s die bescheiden hoeveelheden 
verpakkingsfolie en -afval produceren, 
overtuigen van selectieve inzameling.”

Gratis foliezakken en een digitaal 
platform

“Elk jaar organiseren we een sensibilise-
ringscampagne voor bedrijven die geen 
plastic folie sorteren. We helpen ze op weg 
met het uitdelen van gratis startpakketten 
bestaande uit drie foliezakken en nuttige
informatie over het sorteren van hun plastic
folie. Hiermee geven we elk jaar bijna 
5.000 kmo’s een duwtje in de rug”. 

“Toen we in 1997 werden opgericht, volg-
den we vooral een lineair model,” legt 
Francis Huysman uit. “Vandaag de dag 
gaan we snel in de richting van een circulair 
model. Het gaat er nu meer om ons afval 
in Europa te recycleren en het opnieuw te 
gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Om 
deze doelstelling te bereiken, geven we 
financiële stimulansen aan ophalers om 
met Europese recycleurs te werken. Een 
andere uitdaging is het gebruik van recy-
claat in verpakkingen stimuleren en onze 
klanten ervan te overtuigen voor dit soort
verpakking te kiezen. Daartoe hebben 
we een platform voor gerecycleerde ver-
pakkingen ontwikkeld waar we leveran-
ciers die plastic verpakkingen gemaakt
van recyclaat aanbieden en bedrijven die
op zoek zijn naar dergelijke producten,
in contact brengen.  
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Samen kunnen we grootse dingen bereiken! 
Vorig jaar hebben Belgische bedrijven 703.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd. 
Proficiat aan die bedrijven die ons hielpen dit nieuwe record te breken. 

Wil je je bij hen voegen? Ontdek hoe op iksorteerinmijnbedrijf.be

29/04/22   10:2929/04/22   10:29


