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Korte omschrijving Fabrikant verpakkingsmateriaal
 Beschrijving Code 
Plaats Fabrikant PL43 
Activiteit Vervaardiging AC39 
Product Verpakkingsmateriaal voor contact met levensmiddelen PR94 
E/T/R Registratie. NVT. 
Formaat n° E/T NVT.  
Autocontrolegids Sectorgids Zuivelindustrie 

Sectorgids consumptie-ijsindustrie 
Sectorgids Aardappelen, groenten en fruit 
Sectorgids Maalderijen 
Sectorgids Biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoed 
Sectorgids Productiebedrijven van verpakt water, 
frisdranken en sappen en nectar

G-002 
G-005 
G-014 
G-020 
G-022 
G-029 

Verpakkingsmateriaal = alle producten, vervaardigd van materiaal van welke aard ook, die kunnen worden 
gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren en aanbieden van 
producten over het gehele traject van producent tot consument. 

 
Inrichtingen die primair verpakkingsmateriaal vervaardigen dat bestemd is voor levensmiddelen moeten 
worden geregistreerd.  M.a.w. enkel de inrichtingen die verpakkingsmateriaal vervaardigen dat rechtstreeks 
in contact komt met levensmiddelen vallen onder de registratieplicht.  
 
Voorbeelden:  

- inrichtingen die kunststof verpakkingsmaterialen vervaardigen, die worden geleverd aan inrichtingen 
die deze folies bedrukken, versnijden, in vorm drukken (thermoforming, dieptrekken…)  

- inrichtingen die primaire kunststof verpakkingsmaterialen verlijmen, in vorm drukken (thermoforming, 
dieptrekken, …), folies tot een multilayer verwerken, uitgezonderd levensmiddelenfabrikanten die dit 
doen voor eigen gebruik. 

- inrichtingen die primaire verpakkingsmaterialen bedrukken, uitgezonderd levensmiddelenfabrikanten 
die enkel een lotnummer en/of houdbaarheidsdatum aanbrengen op de verpakking.  

- inrichtingen die preforms vervaardigen. 
- inrichtingen die PET-flessen blazen vanuit granules/korrels/pellets. 
- inrichtingen die PET-flessen blazen vanuit preforms, uitgezonderd levensmiddelenfabrikanten die dit 

doen voor eigen gebruik.  
- inrichtingen die huishoudfolies vervaardigen: vershoudfolie, microgolfovenfolie, aluminiumfolie,……. 
- inrichtingen die primaire verpakkingsmaterialen van karton en/of papier vervaardigen.   
- inrichtingen die primaire kartonverpakkingen verlijmen, uitgezonderd levensmiddelenfabrikanten die 

dit doen voor eigen gebruik. 
-  inrichtingen die deksels voor direct contact met levensmiddelen vervaardigen. 
- inrichtingen die krimpfolie vervaardigen. 
- inrichtingen die bokalen, blikken,….. vervaardigen voor direct contact met levensmiddelen… 
- levensmiddelenfabrikanten die voor eigen gebruik PET-flessen blazen vanuit 

granules/korrels/pellets.  
- levensmiddelenfabrikanten die voor eigen gebruik verpakkingsmateriaal bedrukken. 
- ……….. 

 
Inrichtingen die secundair verpakkingsmateriaal vervaardigen moeten niet worden geregistreerd! 
Voorbeelden secundair verpakkingsmateriaal:  

- kartonverpakkingen waarbij het levensmiddel rechtstreeks verpakt is een ander 
verpakkingsmateriaal (vb. in kunststof, in aluminium,….)  vb. kartonverpakkingen voor muesli, 
corn-flakes, koeken, yoghurt,… 

- kunststofverpakkingen waarbij het levensmiddel rechtstreeks verpakt is in een ander 
verpakkingsmateriaal  vb. kunststofomverpakkingen voor apart verpakte snackrepen, munt 
bolletjes die apart verpakt zijn in kartonnen doosjes 

- …… 
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Volgende inrichtingen moeten ook niet worden geregistreerd: 

- inrichtingen die grondstoffen vervaardigen:  
 inrichtingen die PE, PVC, PP, … granules/korrels/pellets vervaardigen. 
 ….. 

- inrichtingen die taart en gebak onderleggers vervaardigen. 
- inrichtingen die vochtabsorberende inlegvellen (type meatpads) vervaardigen. 
- levensmiddelenfabrikanten die verpakkingen dicht sealen. 
- levensmiddelenfabrikanten die een etiket aanbrengen op de verpakking. 
- levensmiddelenfabrikanten die een houdbaarheidsdatum en/of een lotnummer bedrukken op de 

verpakking. 
- levensmiddelenfabrikanten die voor eigen gebruik PET flessen blazen vanuit preforms. 
- levensmiddelenfabrikanten die voor eigen gebruik verpakkingen maken door thermoforming.  
- levensmiddelenfabrikanten die krimpfolie gebruiken, die dieptrekken,…… 
- ………. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 
NVT. 
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Transport, ontvangst, behandeling en opslag van grondstoffen voor de vervaardiging van 
verpakkingsmaterialen. 
 
Opslag van verpakkingsmaterialen voor direct contact met levensmiddelen voor eigen rekening. 
 
(Onmiddellijke) verpakking van verpakkingsmaterialen voor direct contact met levensmiddelen voor eigen 
rekening. 
 
Groothandel van verpakkingsmaterialen voor direct contact met levensmiddelen. 
 
Transport van verpakkingsmaterialen voor direct contact met levensmiddelen voor eigen rekening. 
 
Detailhandel van verpakkingsmateriaal, met of zonder bijkomende infrastructuur en inrichting voor deze 
activiteit (vb. winkelruimte).  Bij verkoop in een speciaal daarvoor voorziene infrastructuur of met specifieke 
inrichtingen (vb. winkelruimte) – niet registratieplichtig.
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT. 
Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 
NVT. 
Reglementaire basis 
K.B. van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 
Geen. 
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 
NVT. 
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT. 
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT. 
Autocontrole 
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Gids G-002 vanaf versie 4 
Gids G-005 vanaf versie 2 
Gids G-014 vanaf versie 5 
Gids G-020 vanaf versie 2 
Gids G-022 vanaf versie 3 
Gids G-029 vanaf versie 2 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 
Financiering 
Facturatiesector: vervaardiging van verpakkingmateriaal. 
Indien hoofdactiviteit van de vestigingseenheid: heffing vastgelegd volgens het aantal tewerkgestelde 
personen. 
 

 


