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Bijlage 1                Producteigen en productvreemde vervuiling 

A.  Onder producteigen vervuiling wordt verstaan: 
Al het niet-papiervezel materiaal dat tijdens het productieproces van het betreffende 
papieren of kartonnen product op of aan het papier of karton vast wordt aangebracht en 
dat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat product. 

Voorbeelden (niet limitatief): 
  - het venster in een envelop; 
  - het garen waarmee een boek gebonden is; 
  -  de lijmrug van een brochure, boek, magazine, kladblok of gids;  
  - de spiraal in een schrijfblok; 
  - de nietjes in een krant of folder. 

B.  Onder productvreemde vervuiling wordt verstaan: 
Materiaal dat ongeschikt is voor de productie van papier en/of karton, zoals omschreven in 
de norm NEN-EN643 Papier en karton – Europese lijst van standaardsoorten oud papier 
en karton voor recycling, zowel: 
(i) al het niet-papiervezel materiaal, niet behorend tot de Producteigen vervuiling, dat  
   (a) tijdens het gebruik aan het Product van papier of van karton wordt toegevoegd,  
   (b) in de afvalfase aan het Product van papier of van karton kleeft, of  
   (c) in de afvalfase door het Product van papier of van karton wordt geabsorbeerd; als  
(ii) een Product van papier of van karton dat niet schoon en/of droog is. 
Voorbeelden (niet limitatief): 

1. Alle objecten die geen vast onderdeel uitmaken van het papieren of kartonnen product en die bestaan uit 
bijvoorbeeld: 
- metaal (zoals: paperclips en binders); 
- kunststof (tasjes, zakken, piepschuim, cd’s, geplastificeerd papier, zichtmappen, binders); 
- steenachtig materiaal (aardewerk en tegeltjes); 
- chemicaliën waaronder accu’s en batterijen (klein formaat, o.a. Li-ion, NiCd en NiMH); 
- leder, textiel en vinyl; 
- hout en touw; 
- voedselresten. 

2. Papier en karton dat niet schoon en droog is, zoals: 
-  verontreinigd papier en karton: koffiefilters, papier gebruikt bij schilderwerk, papier bij 
  vleeswaren of gebak(jes), nat papier, verrot of (deels) verbrand papier en vette/sterk vervuilde 
pizzadozen; 
-  drankenkartons voor zuivel, waters en frisdranken; 
- verpakkingen van vloeibare wasmiddelen en wasverzachter.   

3. Niet-inzamelbaar en/of niet-herbruikbaar papier en karton, zoals: 
- sanitair papier (tissues / papieren zakdoekjes, keukenpapier en toiletpapier); 
- behang (van papier en vinyl); 
- dubbelzijdig geplastificeerd papier en karton, drukwerk (omslagen), koffiebekers; 
- siliconenpapier (rugpapier van stickers en pleisters); 
- bakpapier, rondellen e.d. voor gebak; 
- foto’s (fotopapier); 
- bakpapier.
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