
ja

afgedankte verpakkingen (gescheiden ingezameld, danwel
via nascheiding als aparte fractie verkregen)

of
gescheiden vrijkomende partijen verpakt productieafval,
mischarges en 'over-de-datum' materiaal?

nee

nee

vóór het bereiken van de
gebruiker/consument
(dus bij producent of
retail) in de afvalfase
gekomen?

verpakkingen van
gevaarlijke stoffen
anders dan verf, lijm,
kit of hars aanwezig?

nee

sectorplannen 41, 42 en 43 zijn niet van
toepassing.

ja

productieafval, mischarges en 'over-de-datum'
partijen vallen - mits nog niet in handen van de
eindgebruiker gekomen - wanneer zij zijn verpakt
het algemeen onder sectorplan 2 en in onverpakte
vorm vaak onder sectorplan 3. De sectorplannen
41, 42 en 43 zijn niet van toepassing.

vormen verpakkingen van
gevaarlijke stoffen anders
dan verf, lijm, kit of hars
meer dan een incidentele
(*) verontreiniging?

sectorplan 43ja

verpakkingen van verf,
lijm, kit of hars
aanwezig?

vormen verpakkingen van
verf, lijm, kit of hars meer
dan een incidentele (***)
verontreiniging?

sectorplan 42

ja

ja

ja

verpakkingen van verf,
lijm, kit of hars zijn
gereinigd of schud- en
schraap leeg?

sectorplan 41

nee

ja

nee

nee

nee

wordt de verpakking door
de ontdoener of door een
partij later in de keten van
de inhoud gescheiden?

ja

nee

(*) Het is niet de bedoeling dat een partij reguliere verpakkingen onder sectorplan 43 komt wanneer er een incidentele spuitbus voor insecticiden tussen zit. In
dergelijke gevallen dient de vergunning van de ontvanger te verplichten en dergelijke spuitbus te verwijderen, maar blijft de partij als geheel vallen onder plan 41.

(**) De verplichting tot spoelen geldt bijvoorbeeld voor verpakkingen van bestrijdingsmiddelen die vallen onder de STORL-regeling. Zie voor deze regeling de toelichting
van sectorplan 43.

(***) Evenals een incidentele verpakking voor gevaarlijk afval (zie (*)) leidt ook een enkel verfblik er niet toe dat een partij reguliere verpakkingen onder sectorplan 42
komt. Het verfblik dient (wanneer niet gereinigd of schud- en schraap leeg) te worden verwijderd en de partij als geheel blijft vallen onder sectorplan 41.

verpakkingen van
gevaarlijke stoffen zijn
leeg (eventueel
gespoeld (**)) en vrij
van restanten inhoud?

nee

ja


