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Verpakte producten 

Wanneer uw bedrijf een verpakt product1 op de 

Nederlandse markt brengt en/of importeert in 

Nederland moet de verpakking voldoen aan het 

Besluit Verpakkingen. Daarvan maken onder 

andere de ‘essentiële eisen’ en de maximaal 

toelaatbare hoeveelheid zware metalen deel uit. 

De verplichtingen uit dit Besluit komen voort uit de 

Europese Richtlijn 94/62/EG Verpakkingen en 

verpakkingsafval. Ze zijn bedoeld om de 

milieubelasting van verpakkingen en 

verpakkingsafval stap voor stap terug te dringen. 

Uw bedrijf speelt daarbij een belangrijke rol. 

In deze serie factsheets wordt verder ingegaan op 

de wijze waarop uw bedrijf in de praktijk kan 

voldoen aan de relevante regelgeving. Daarnaast 

wordt ook ingegaan op de rol van de 

toezichthoudende instantie Inspectie 

Leefomgeving en Transport. 

Continue verduurzaming van uw 

verpakkingen 

Om de milieubelasting van uw verpakkingen en 

verpakkingsafval terug te dringen, dient uw bedrijf 

op grond van het Besluit te voldoen aan enkele 

verplichtingen, zoals:  

 De essentiële eisen.  

 Een verpakking mag maximaal 100 ppm2  

zware metalen bevatten3. Door zo min 

mogelijk zware metalen te gebruiken wordt de 

schadelijkheid voor gezondheid en milieu 

beperkt. 

 Als uw bedrijf een identificatiecode ter 

herkenning van het gebruikte materiaal op de 

verpakking gebruikt, dan moet deze aan de 

voorschriften voldoen4.  

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen 

Brengt uw bedrijf jaarlijks 50.000 kilogram 

verpakkingsmateriaal of meer op de Nederlandse 

markt? Dan dient u tevens de Afvalbeheersbijdrage 

Verpakkingen te betalen en zich aan te sluiten bij 

het Afvalfonds Verpakkingen. Op de website van 

het Afvalfonds Verpakkingen is hierover meer 

informatie te vinden.  

De verplichtingen uit het Besluit gelden echter 

voor bedrijven die jaarlijks zowel meer als minder 

dan 50.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de 

Nederlandse markt brengen.  

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 

Naast de verplichtingen uit het Besluit zijn er in de 

Raamovereenkomst verpakkingen 2013-20225 

onder andere afspraken over de continue 

verduurzamen van de verpakkingen, zoals 

bijvoorbeeld brancheverduurzamingsplannen. Het 

bedrijfsleven is hierbij nauw betrokken. 

Om bedrijven verder te helpen bij verduurzaming 

van verpakkingen is het Kennisinstituut Duurzaam 

Verpakken in het leven geroepen. Informatie 

voorziening is een belangrijke pijler van het 

Kennisinstituut. Deze factsheets zijn onderdeel van 

de informatie voorziening. 

De factsheets zullen regelmatig worden ge-update.  

Meer informatie  

In deze serie zijn de volgende factsheets 

verschenen: 

 Introductie | Eisen aan verpakkingen 

 Factsheet | Nederlandse Wetgeving 

 Factsheet | Essentiële eisen 

 Factsheet | Zware metalen in verpakkingen 

 Factsheet | Identificatie van verpakkingen 

 Handreiking | Proces essentiële eisen 

 Achtergrond | Handhaving essentiële eisen  

 

U kunt de factsheets downloaden op de site van 

het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, 

www.kidv.nl (Kennis – Factsheets). 

 

De voetnoten bij deze factsheet vindt u aan de 

achterzijde.  

  

http://www.kidv.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018139/geldigheidsdatum_07-11-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:NL:PDF
http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/
https://www.kidv.nl/6542
https://www.kidv.nl/6543
https://www.kidv.nl/6544
https://www.kidv.nl/6545
https://www.kidv.nl/6546
https://www.kidv.nl/6547
https://www.kidv.nl/6548
http://www.kidv.nl/
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1 Met product worden in deze factsheet alle mogelijke producten en levensmiddelen bedoeld, met als eindgebruiker 
consumenten en/of bedrijven.  
  
2 ppm=parts per million (100 ppm = 100 mg per kg) 

 
3 Zie voor de wetgeving rondom zware metalen artikel 11 van de Richtlijn verpakkingen: 94/62/EG.   

Zie ook Factsheet | Zware metalen in verpakkingen 

 
4 Zie voor het gebruik van identificatie op verpakkingen artikel 12 van de Besluit Verpakkingen. 

Zie ook: Factsheet | Identificatie van verpakkingen 
 
5 De raamovereenkomst is te vinden via de Bibliotheek in de kennisdatabase van het Kennisinstituut of via rijksoverheid.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer. Aan het opstellen van deze factsheet heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de 
teksten kunnen geen rechten worden ontleend.   

http://www.kidv.nl/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:NL:PDF
https://www.kidv.nl/application-pages/477/downloaditem.html&itemNr=1451
https://www.kidv.nl/application-pages/477/downloaditem.html&itemNr=1452
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/29/raamovereenkomst-tussen-ienm-het-verpakkende-bedrijfsleven-en-de-vng-over-de-aanpak-van-de-dossiers-verpakkingen-en-zwerfafval-voor-de-jaren-2013-t-m-2022.html

