Definitie en duiding
“Loonverpakkingen”

1. Definitie loonverpakker
De loonverpakker is het bedrijf dat in opdracht van een ander bedrijf producten herpakt, verpakt
of ontpakt. De loonverpakking kan een onderdeel zijn van een bredere activiteit van loonarbeid.
De loonverpakker verleent de dienst om producten te stockeren, te verpakken, te ontpakken of te
herverpakken en deze producten te leveren op de bestemming opgegeven door zijn
opdrachtgever (deze activiteiten moeten niet gelijktijdig voor alle opdrachten van toepassing zijn).
De goederen zijn geen eigendom van de loonverpakker.
Bij loonarbeid dient rekening gehouden te worden met volgende actoren:
1. De opdrachtgever;
2. De loonverpakker;
3. De oorsprong van de goederen die worden bewerkt, verpakt, ontpakt, herverpakt
door de loonverpakker in opdracht van de opdrachtgever;
4. De klant van de opdrachtgever.
Sommige van deze actoren kunnen uitgeoefend worden door één en hetzelfde bedrijf.
Bijvoorbeeld: de opdrachtgever en de oorsprong van de goederen kunnen hetzelfde bedrijf zijn.

2. Aspecten van verpakkingsverantwoordelijkheid die op de
loonverpakker van toepassing zijn
Bij loonverpakking moet onderscheid gemaakt worden tussen:
•
•

de verpakking van ontpakte producten die vrijkomt bij de loonverpakker bij het
ontpakken van de producten en
de verpakking van het eindproduct.

2.1. Verantwoordelijkheid voor de verpakking afkomstig van ontpakte producten
vrijkomend bij de loonverpakker
•
•

de opdrachtgever is in het buitenland gevestigd: de loonverpakker is
verpakkingsverantwoordelijke van het type C1;
de opdrachtgever is in België gevestigd: er worden twee gevallen onderscheiden:
o de goederen hebben een buitenlandse oorsprong: de loonverpakker is
verpakkingsverantwoordelijke van het type C;
o de goederen hebben een Belgische oorsprong: de Belgische leverancier is
verpakkingsverantwoordelijke van het type A of B.

1

De verpakkingsverantwoordelijke ‘ontpakker’ in de zin van artikel 2,20°, c) van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008
betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval
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2.2. Verantwoordelijkheid voor de verpakking van het eindproduct
De loonverpakker is nooit verpakkingsverantwoordelijke voor de verpakkingen van het
eindproduct die hij uitvoert in opdracht van zijn opdrachtgever.
Deze toelichting is zowel van toepassing voor bedrijfsmatige als huishoudelijke producten.
•
•

de opdrachtgever is in België gevestigd: de opdrachtgever is
verpakkingsverantwoordelijke van het type A of B;
de opdrachtgever is in het buitenland gevestigd: de Belgische klant van de
opdrachtgever wordt aanzien als verpakkingsverantwoordelijke2 (type B of C);de
Belgische klant van de opdrachtgever is verpakkingsverantwoordelijke, gezien deze in
het bezit is van een buitenlandse factuur.

Onderstaande beslissingsboom geeft een overzicht van de mogelijke situaties:
VERANTWOORDELIJK VOOR VERPAKKING VAN ONTPAKTE PRODUCTEN (vrijgekomen bij
loonverpakker)
Opdrachtgever

Verpakkingsverantwoordelijke

Gevestigd in het buitenland

Loonverpakker (verpakkingsverantwoordelijke van het
type C)

Goederen afkomstig van een Loonverpakker
buitenlandse leverancier (1) (verpakkingsverantwoordelijke van het type C)
Gevestigd in België
Goederen afkomstig van een Belgische leverancier (verpakkingsverantwoordelijke van
Belgische leverancier (1)
het type A of B)
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERPAKKING VAN HET EINDPRODUCT
(in opdracht uitgevoerd door de loonverpakker)
Opdrachtgever

Verpakkingsverantwoordelijke

Gevestigd in het buitenland

Belgische klant van de opdrachtgever (2)
(verpakkingsverantwoordelijke van het type B of C)

Gevestigd in België

Opdrachtgever
(verpakkingsverantwoordelijke van het type A of B)

(1) Oorsprong van de goederen is zoals aangeduid op de vrachtdocumenten, behoudens afwijking:
•

•

“Goederen afkomstig van een buitenlandse leverancier kunnen door een Belgische opdrachtgever in
België zijn gestockeerd alvorens te worden geleverd aan de loonarbeider. De Belgische opdrachtgever
dient uitdrukkelijk aan de loonarbeider te melden dat de goederen uit het buitenland afkomstig zijn,
zodanig dat de loonarbeider zijn verpakkingsverantwoordelijkheid kan dragen;”
“Indien de opdrachtgever de afkomst van de goederen niet meldt aan de loonarbeider, dan zal de
verpakkingsverantwoordelijkheid dienen gedragen te worden door de opdrachtgever, aangezien kan
verondersteld worden dat hij de goederen zelf verbruikt heeft of zelf op de markt heeft gebracht.”

(2) De Belgische klant wordt als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd, tenzij de buitenlandse opdrachtgever de
verplichtingen van verpakkingsverantwoordelijke vervult. Indien de buitenlandse opdrachtgever de verplichtingen als
verpakkingsverantwoordelijke vervult, moet hiervan de nodige documentatie beschikbaar zijn.

2

Opmerking:De Belgische klant wordt als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd, tenzij de buitenlandse opdrachtgever de
verplichtingen van verpakkingsverantwoordelijke vervult. Indien de buitenlandse opdrachtgever de verplichtingen als
verpakkingsverantwoordelijke vervult, moet hiervan de nodige documentatie beschikbaar zijn.
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OVERZICHT VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKHEID LOONVERPAKKERS
Overzicht mogelijke combinaties

Verantwoordelijk
voor verpakking
van ontpakte
producten
(vrijgekomen bij de
loonverpakker)

Verantwoordelijk voor
verpakking eindproduct
(uitgevoerd in opdracht
van de opdrachtgever)

Combinatie Loonverpakker

Opdrachtgever Oorsprong
van de
geleverde
goederen

Klant van de
afgewerkte
goederen

1

B

NB

NB

B

Loonverpakker

Bestemmeling (VV/B,C)
(1)

2

B

NB

NB

NB

Loonverpakker

----------------------

3

B

B

NB

B

Loonverpakker

Opdrachtgever

4

B

B

NB

NB

Loonverpakker

----------------------

5

B

NB

B

B

Loonverpakker

Bestemmeling (VV/B,C)
(1)

6

B

NB

B

NB

Loonverpakker

----------------------

7

B

B

B

B

Leverancier
goederen

Opdrachtgever

8

B

B

B

NB

Leverancier
goederen

----------------------

9

NB

B

B

B

10

NB

B

NB

B

11

NB

NB

B

B

12

NB

NB

NB

B

13

NB

B

B

NB

14

NB

B

NB

NB

15

NB

NB

B

NB

16

NB

NB

NB

NB

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Verpakkingsafval in Bestemmeling
het buitenland
(VV/B,C) (1)
Bestemmeling
(VV/B,C) (1)

Verpakkingsafval in
Eindproduct is uitgevoerd
het buitenland

B: Belgisch; NB: Buitenlands
(1) De Belgische klant wordt als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd, tenzij de buitenlandse opdrachtgever de
verplichtingen van verpakkingsverantwoordelijke vervult. Indien de buitenlandse opdrachtgever de verplichtingen als
verpakkingsverantwoordelijke vervult, moet hiervan de nodige documentatie beschikbaar zijn.
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