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Herbruikbare verpakkingen - verpakkingsverantwoordelijke type A
In te vullen door de deelnemer die verpakkingsverantwoordelijke type A voor bedrijfsmatige verpakkingen is. D.w.z., elke persoon die zijn producten heeft verpakt of heeft doen verpakken in België, met
het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan. Terug te sturen naar Valipac ten laatste vóór 28 februari 2020.
Lidnummer: in aanvraag

Type verpakking

Volume/Afmeting

Materiaal

Eenheidsgewicht

Euro Palletten

80 x 120 cm

hout

25 kg

CP Palletten (Pallet Return System)

114 x 114 cm

hout

25 kg

CHEP Palletten

80 x 120 cm

hout

25 kg

CHEP Palletten

100 x 120 cm

hout

28 kg

CHEP Palletten

80 x 120 cm

kunststof

19 kg

EPS-bakken (Euro Pool System)

kunststof

Versie 01/2020

Overige

Naam en handtekening dossierbeheerder
(1)

Aantal herbruikbare verpakkingen (1)

Gelijk aan de eenmalige verpakkingen die u had moeten aanwenden om hetzelfde aantal producten op de Belgische
markt te brengen. Zie aangiftegids voor bedrijfsmatige verpakkingen.
Op de achterzijde van dit formulier vindt u nuttige informatie ivm het onderscheid tussen eenmalige en herbruikbare
verpakkingen.

Alle documenten zijn beschikbaar op onze website www.valipac.be onder het hoofdstuk “Al klant" .

Valipac • Koningin Astridlaan 59A - bus 11 • 1780 Wemmel
Tel.: 02/456.83.10 • Fax: 02/456.83.20 • info@valipac.be • www.valipac.be

Referentiejaar: 2019
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Eenmalige en herbruikbare verpakkingen
Het Samenwerkingsakkoord voorziet afzonderlijke verplichtingen voor eenmalige en herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen. Eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen zijn
onderworpen aan de terugname- en informatieplicht terwijl voor herbruikbare verpakkingen enkel een informatieplicht geldt.
Wordt door het Samenwerkingsakkoord beschouwd als:
Herbruikbare verpakking: elke verpakking die bestemd en ontworpen is om binnen haar levensduur een minimum aantal omlopen te maken en om opnieuw te worden
gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij ontworpen is.
Eenmalige verpakking: elke verpakking die geen herbruikbare verpakking is. De verpakkingsverantwoordelijke zelf moet, met behulp van onderstaande beslissingsboom, uitmaken of zijn verpakking werkelijk herbruikbaar is. Zo ja, dan moet hij het bestaan kunnen aantonen van een systeem dat, op praktisch vlak, hergebruik mogelijk maakt
(bv. waarborgsysteem, registratie via barcode).
Beslissingsboom:

1. Heeft de verpakkingsverantwoordelijke de vaste wil om de verpakking opnieuw te gebruiken voor hetzelfde doel?

JA

NEE
Blijft de verpakking eigendom van een georganiseerde externe pool of heeft de pool een systeem van registratie
van reparatie en aantal keer hergebruik?

JA

NEE
Eenmalige verpakking

2. Voldoet de verpakking aan alle technische vereisten om een minimum aantal keer opnieuw voor hetzelfde doel gebruikt
te kunnen worden (kwaliteit, bescherming, ...)?

JA

NEE
Eenmalige verpakking
3. Bestaat er een systeem (bv. waarborgsysteem, registratie via barcode) om de gebruikte verpakking een minimum aantal keer
opnieuw te gebruiken voor hetzelfde doel?

JA

NEE
Eenmalige verpakking

Herbruikbare verpakking

