Grondstofpaspoort
Grondstofpaspoort 'Product X'
Leverancier:
Datum:
Totale gewicht:

Mate van
recyclebaarheid* (R, D,
N)

Gewicht % aandeel
gerecycled materiaal

Rel. percentage

Gewicht (% totaal)

Typenummer product…

Leverancier/Producent
(Tier 1)

(Basis)Product

Leverancier/Producent
(Tier 2)

Bron

(Basis)materiaal

Niet traceerbaar

oliewinning

HDPE Virgin

Onderdeel X1, <verwijzing nummer op tekening>, <functie onderdeel binnen product>, <gewicht>, <eventueel aantal onderdelen in totaal product>
Polyethyleen doppenmaalgoed

29%

63%

100%

R

Diversen (NL/DE)

Frisdrankdoppen

Onderdeel X2, <verwijzing nummer op tekening>, <functie onderdeel binnen product>, <gewicht>, <eventueel aantal onderdelen in totaal product>

Onderdeel X3

Onderdeel X4

*Toelichting recyclebaarheidscategorieën: zie definitielijst
** Toelichting bewerking zie definitielijst
Naar waarheid ingevuld door:
Functietitel:
Datum:
Handtekening:

Optioneel: beoogde
verwerking**

Grondstofpaspoort
Afbeelding grondstofpaspoort 'Product X'
Leverancier:
Datum:
Totale gewicht:
Typenummer product…

AFBEELDING VAN HET PRODUCT

Grondstofpaspoort: De leverancier van een product levert het grondstofpaspoort aan. De essentie van het paspoort: 1) welke materialen in product (tot op moleculair niveau) 2) de hoeveelheid materialen 3) waar in het product.
Dit paspoort kan gelden voor een individuele producten of een bepaalde batch/type product.
Het paspoort geeft inzicht in het product en helpt om de volgende stap in recycling/circulariteit te kunnen bepalen.
Voor het format van het grondstofpaspoort de volgende boomstructuur aanhouden:
Materiaal
Leverancier

Kolomnaam

Definitie

Gewicht (% totaal)
Rel. percentage
Gewicht % aandeel gerecycled
materiaal

Relatieve gewicht van materiaal in component t.o.v. het totale gewicht van het product
Relatieve gewicht van het materiaal van het totale gewicht van het component
Relatieve gewicht van het materiaal wat uit gerecycled materiaal bestaat t.o.v het totale gewicht
van het product

Leverancier/producent (Tier 1)
(Basis)Product

Eerstelijns leverancier van het materiaal of product
Product waaruit materiaal (eventueel recyclaat) is gehaald

Leverancier/producent (Tier 2)
Bron
Basismateriaal

Tweedelijns leverancier van het materiaal of product
Oorspronkelijke grondstof van het materiaal
Oorspronkelijk materiaal gemaakt met grondstof

Recyclebaarheidscategorieën
R

D
N

Beoogde bewerking

Recyclebaar: grondstof blijft op vergelijkbaar kwaliteitsniveau na recycling van het product, of
kan direct opnieuw heringezet worden, en zou (in theorie) voor dit product opnieuw gebruikt
kunnen worden na recycling
Downcyclebaar: grondstof is recyclebaar maar kan daarna alleen worden toegepast voor een
laagwaardige toepassing (kan qua kwaliteit niet terugkomen in originele product of vergelijkbaar)
Niet-recyclebaar: de grondstof kan individueel of vanwege de manier waarop het in het product
verwerkt is niet worden teruggebracht tot een bruikbare grondstof.
Advies of procesvoorwaarde die hoort bij de ontwerpfilosofie van het product. Zodanig dat de
recyclebaarheid maximaal ingevuld kan worden. Maw wat is de beste verwerkingsmethode
volgens de producent.

1. Product
2. Basismateriaal

Materiaal
Producent

Product

Grondstofpaspoort
Afbeelding grondstofpaspoort 'Product X'
Leverancier:
Datum:
Totale gewicht:
Typenummer product…
Upload relevante documentatie
- Kwaliteitsbladen
-Data sheets
- etc.

