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Introductie 

U dient, met uw bedrijf, te voldoen aan de 

essentiële eisen1. Op het moment dat een bedrijf 

een verpakt product op de Europese markt2  

brengt, verklaart het automatisch dat het voldoet 

aan de essentiële eisen. Zo niet, dan bent u in 

overtreding. De Inspectie Leefomgeving en 

Transport handhaaft hierop.  

Om aan de essentiële eisen te voldoen kan men 

zelf een proces inrichten of gebruik maken van de 

NEN normen3, die als hulpmiddel en leidraad 

kunnen dienen bij het inzichtelijk maken van uw 

situatie. Als u zelf een proces wilt inrichten moet 

dit wel aan dezelfde eisen voldoen als het proces 

uit de norm.  

Inspectie Leefomgeving en Transport  

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

onderzoekt of bedrijven zich houden aan het 

Besluit Verpakkingen4 en in het bijzonder aan de 

essentiële eisen.  

Bedrijven die voor controle door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport geselecteerd worden, 

ontvangen een brief met daarbij een vragenlijst5. 

De ILT maakt in overleg een afspraak voor een 

controlebezoek. Een bezoek beslaat maximaal een 

dag. Niet naleven van de essentiële eisen kan 

uitmonden in een dwangsom (maar dan moet u 

zich onwillig tonen). De ILT rapporteert haar 

bevindingen op haar website: www.ilent.nl.6   

Aandachtpunten 

Om aan te tonen dat een verpakking voldoet aan 

de essentiële eisen, kan de NEN-norm worden 

gebruikt of een andere methode, zie hiervoor de 

Factsheet | Essentiële eisen en Handreiking | Proces 

essentiële eisen. Onderliggende documentatie 

over de toetsing moet kunnen worden getoond 

aan de ILT, bijvoorbeeld door een dossier samen te 

stellen. Het is noodzakelijk om een vastgelegde 

methode te hanteren waarin verpakkingen en de 

toets aan de essentiële eisen expliciet aan de orde 

komen.  

 

De volgende aandachtspunten zijn hierbij van 

belang: 

Reductie verpakkingsgewicht 

Eén van de eisen is het reduceren 

verpakkingsgewicht. Vaak is in praktijk de 

marketingfunctie van de verpakking ook van 

belang. De reductie van verpakkingsgewicht krijgt, 

in het licht van kostenbesparing, vaak aandacht. 

Het is noodzakelijk om een systematische aanpak 

voor reductie van het verpakkingsgewicht te 

borgen en dit vast te leggen.  

Recyclebaarheid verpakkingen 

In het dossier moet komen te staan op welke wijze 

de verpakking kan worden gerecycled en hoe het 

proces van recyclen is geregeld. Een systematische 

aanpak voor het vergroten van de recyclebaarheid 

is noodzakelijk.  

Zware metalen in verpakkingen 

Om aan te tonen dat de normen voor zware 

metalen in verpakkingen niet worden 

overschreden is onderzoek noodzakelijk.  

Zie verder: Factsheet | Zware metalen in 

verpakkingen. 

Toepassing recyclaat in verpakkingen 

In de algemene toelichting op het Besluit 

Verpakkingen staat dat een producent de 

verplichting heeft om een bepaalde7 hoeveelheid 

van de door hem in Nederland aan een ander ter 

beschikking gestelde verpakkingen en de 

ingevoerde verpakkingen waarvan hij zich ontdoet, 

nuttig toe te passen en als materiaal te recyclen. 

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  
De voetnoten bij deze factsheet vindt u aan de 

achterzijde.
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1 Een introductie op het onderwerp essentiële eisen staat in de Introductie | Eisen aan verpakkingen 

2 De essentiële eisen gelden in alle Europese landen. Ook Tsjechië, Engeland en Frankrijk staan erom bekend dat zij actief 

de essentiële eisen handhaven. De verwachting is dat meer Europese landen zullen volgen.  

3 De normen ten aanzien van verpakking en verpakkingsafval zijn:  

 NEN-EN 13427 Verpakking - Eisen voor het gebruik van Europese normen op het gebied van verpakking en 
verpakkingsafval 

 NEN-EN 13428 Verpakkingspecifieke eisen voor fabricage en samenstelling – preventie door reductie aan de bron  

 NEN-EN 13429  Verpakking – Producthergebruik 

 NEN-EN 13430 Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar door materiaalrecycling 

 NEN-EN 13431 Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar in de vorm van ernergieterugwinning, inclusief 
specificatie van de minimumstookwaarde 

 NEN-EN 13432 Verpakkingen - Eisen voor verpakking terugwinbaar door compostering en biodegradatie. 

Het gebruik van de normen is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in de Richtlijn verpakkingen, 94/62/EG. Als u 

besluit om zelf een proces in te richten moet dit wel gelijkwaardig zijn aan het proces beschreven in de norm. Zie hiervoor 

de Handreiking | Proces essentiële eisen.    

4 Besluit Verpakkingen: Besluit beheer Verpakkingen en papier en karton. www.wetten.nl  

 
5 Zie voor de vragenlijst Bijlage I in het rapport ILT 2012 Naleving essentiële eisen verpakkingen 2012 

 
6 Eerdere rapportages kunt u vinden via deze links: Naleving essentiële eisen verpakkingen 2011 

 
7 Zie voor de percentages het Besluit Verpakkingen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
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