
 
 

U treedt toe tot een uitgebreid netwerk van contacten en informatie.  

Uw bedrijf wordt opgenomen in de ledenlijst op onze website met een gratis link.  

U geniet van een financiële korting op labotesten en bij deelname aan cursussen.. 
 

Uw verpakking voordelig testen  

Wij geven u een korting voor testen (*), die uitgevoerd worden in de laboratoria van 

het BVI bvba. 

Korting E1-leden : 15% 

Korting E2-leden : 10% 

Korting A-leden  :   5% 

(*) er wordt enkel korting toegekend op de testen zelf, de korting is niet van 

toepassing op vloeistoffen, rapportage, certificaten, audits, verplaatsingsonkosten en 

advies. 

Marketing van uw bedrijf  

 Uw bedrijf wordt gratis opgenomen in de BVI- ledenlijst op onze website 

www.ibebvi.be met een link naar de website van uw bedrijf, en in het BVI-jaarboek.  

 Verpakkingsfabrikanten en/of verdelers worden eveneens gratis opgenomen in de 

“European Buyers guide” van EPIC (European Packaging Institutes Consortium).  

 Onder de rubriek “Lid in de kijker” in de BVI-Newsletter kan u gratis uw bedrijf 

voorstellen (artikel van 10 lijnen/ foto/link naar uw website).  

 Bij aanvragen van het type "waar kan ik terecht voor ….?"  worden onze leden 

prioritair aanbevolen.  

 Als lid hebt u tevens recht op het gratis plaatsen van uw visitekaartje in onze 

display. 

 

VOORDELEN BVI - LEDEN 



 

Als lid van het BVI maakt u deel uit van een internationaal netwerk van contacten: 

 Wetgeving en normalisatie: de verschillende federale overheidsdiensten 

(Economie, Volksgezondheid en milieu, Mobiliteit & Transport) en het Bureau voor 

Normalisatie 

 Materialen: de verschillende federaties zoals Federplast, Fetra, Agoria ... 

 Distributie: de federatie Comeos 

 R&D van verpakkingen: de verschillende verpakkingsinstituten wereldwijd via het 

lidmaatschap van BVI bij het IAPRI (International Association of Packaging 

Research Institutes) 

 Informatie en opleiding: via het lidmaatschap van BVI bij EPIC (European 

Packaging Institutes Consortium) 

 Voeding: het Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (het 

labo van het BVI is erkend door het FAVV), het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid (WIV) en de federatie voor de voedingsindustrie (FEVIA) 

 

Vraag & Antwoord  

Het infocenter staat tot uw dienst  voor uw specifieke vragen omtrent wetgeving, 

adressen van producenten en leveranciers, ... Wij stellen alles in het werk om u 

onmiddellijk te helpen! 

 

Studiedagen, werkgroepen en beurzen  

Geniet van 25% korting voor het bijwonen van seminaries, studiecycli en congressen 

georganiseerd door het BVI  

Voor sommige binnen- en buitenlandse beurzen of studiedagen geven wij u een 

vermindering van de inschrijvingskosten  

Wij nodigen u uit tot actieve deelname aan werkgroepen, studies, congressen, 

raadgevende commissies en andere activiteiten in verband met verpakking. 

 



 

Normalisatie en verpakkingen  

BVI is door het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) erkend als sectoraal normalisatie 

operator voor wat betreft normalisatie in het domein verpakkingen en meer bepaald voor de 

werkzaamheden mbt CEN/TC 120 & 261 en ISO/TC 51 – 52 & 122. In principe mag iedereen 

zich kandidaat stellen om actief of passief deel te nemen aan een commissie. 

Actieve leden ontvangen de documenten en kunnen actief meewerken (commentaar geven, 

stemmen). 

Passieve leden ontvangen enkel de documenten ter inzage. 

De sectorale operator (BVI/SO) vraagt hiervoor een financiële bijdrage, maar 

bedrijven/organisaties die lid zijn van het BVI hebben een financieel voordeel: 

 Beschermende leden (P) en effectieve leden (E1 en E2) ontvangen via hun BVI-

lidmaatschap automatisch een actief lidmaatschap bij BVI/SO (*) 

 Aangesloten leden (A) ontvangen via hun BVI-lidmaatschap automatisch een passief 

lidmaatschap bij BVI/SO (*) 

(*) dit geldt enkel voor leden die een maatschappelijke zetel in België hebben. 

Packaging Online is een collectie bestaande uit de 200 belangrijkste normen voor de 

verpakkingsindustrie. Het is een handige en gepersonaliseerde tool om uw normencollectie te 

beheren en te raadplegen. Het is een combinatie van read-only en pdf.  U kan alle normen 

lezen en 20 normen uitkiezen en downloaden. U tekent in voor een abonnement van 3 jaar, 

dat daarna jaarlijks kan verlengd of opgezegd worden. 

BVI –leden genieten een korting: 

BVI-leden: € 420,00/eerste jaar (= korting van 30%) * 

  € 525,00/volgende jaren *      

Niet BVI-leden: € 595,00/jaar *     

(*) Alle bedragen zijn excl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd 

 

Op zoek naar een vergaderruimte ?  

BVI stelt u vergaderruimten, met of zonder catering - ter beschikking tegen een voordelig 

tarief. De grote zaal van 66 m² kan verdeeld worden in een zaal van 36 m² en één van 30 m², 

daarnaast is er nog een zaal van 36 m². Parkeergelegenheid is aanwezig.  

************** 


