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CONFORMITEITSVERKLARING

Deze verklaring is geldig voor alle verpakkingen in golfkarton en massief karton geproduceerd door de sites van VPK
Packaging NV, die bestemd zijn voor het verpakken van voedingswaren. Producten in massief karton verschijnen op de
markt onder de brand naam "Smart Packaging Solutions". VPK Packaging NV verklaart dat alle producten in
overeenstemming zijn met de gangbare regelgevingen in Europa.
De verpakkingen mogen in direct contact komen met voeding van het type II (droog, niet vettig) en voeding van het type
III (voedingswaren die geschild, gepeld of gewassen dienen te worden voor consumptie). Indirect mogen alle
voedingswaren verpakt worden in alle kartons mits geschikte binnenverpakking. Indien een aangepaste liner als
binnenliner of een geschikte coating op de binnenliner gebruikt wordt kan contact met vette voedingswaren. De plastiek
venstertjes in sommige massief kartonnen producten mogen tevens in contact komen met voeding type I (nat, vettig).
Deze verklaring is gebaseerd op onderstaande.
1) Alle liners zijn conform de vereisten met betrekking tot zuiverheid, migratie en organoleptische integriteit zoals
vastgelegd in:
Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and
articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC, Official Journal
of the European Union L 338/4 of 13.11.2004,
Belgian RD 11 May 1992 - Royal decree concerning materials and articles intended to come into contact with food,
Resolution of the Council of Europe AP (2002) 1on paper and board materials and articles intended to come into contact
with foodstuffs of 18.09.2002, version 4 - 12.02.2009,
Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGB) in the version of the
notification of 3 June 2013 (BGBI. p. 1426), last amendment by article 1 of the act of 30 June 2017 (BGBI.I p. 2147), §§
30 and 31,
Bfr-Recommendation XXXVI. Paper and board for food contact, recasted by 62nd Announcement,
Bundesgesundheidsblatt 14 (1971) 83, last amended by 221st Announcement, Bundesgesundheidsblatt 61 (2018) 236, as
of 1 September 2017),
Guidelines of the Council of Europe on paper and board materials an articles, made from recycled fibres, intended to
come into contact with foodstuffs, Technical Document no. 3, version 2 of 10 june 2004.
Bisphénol A wordt nergens in de productie ingezet, VPK Packaging beantwoordt zo aan Mise en oeuvre de la Loi n°
2010-729 du 30 juin 2010 modifiée par la loi n°2012-1442 du 24 décembre 2012, uitgave 08/12/2014.
VPK Packaging NV laat de migratietesten 1 maal per 2 jaar uitvoeren op alle papiersoorten, conform de aanbevelingen in
AP (2002), de aanbevelingen van de Raad van Europa in Technisch Document nr. 2, versie 3 van 14 november 2007 en
met inachtneming van actuele aandachtspunten. Aan alle leveranciers van de verschillende papiersoorten, de PE-lagen en
de plastiek venstertjes worden de beschikbare documenten opgevraagd met betrekking tot hun standpunt naar
voedselveiligheid toe en de traceerbaarheid. De rapporten en documenten kunnen opgevraagd worden.
2) VPK Packaging NV is gecertificeerd door naar BRC/IOP sinds 2005 en BRC Global Standard For Packaging and
Packaging Materials issue V High Hygiene sinds april en mei 2016 voor alle sites voor golfkarton en massief karton en
beantwoordt zo aan de vereisten met betrekking tot management zoals vastgelegd in (EG) nr. 2023/2006 en in AP (2002).
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