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Essentiële Eisen 
voor verpakkingen
Leidraad om te verduurzamen en te recyclen

Veel bedrijven die (voor)verpakte levensmiddelen op de Europese 
markt brengen, blijken niet op de hoogte van de ‘Essentiële Eisen’. 
Deze beogen het milieueffect van verpakkingen en het verpakkings- 
afval te verminderen. De ‘Leidraad Essentiële Eisen’ van het Afval-
fonds Verpakkingen helpt bedrijven na te gaan of en hoe zij aan de  
wetgeving kunnen voldoen.

dat de gebruikte materialen kunnen  
worden teruggewonnen.

Leidraad voor interpretatie eisen
Uit ervaring blijkt dat veel bedrijven niet op 
de hoogte zijn van de Essentiële Eisen. Wie 
deze wel kent, vindt het vaak lastig om er in 
de praktijk aan te voldoen. Om deze rede-
nen hee� TNO in opdracht van het 
Afvalfonds Verpakkingen de Leidraad 

De Essentiële Eisen voor verpakkingen zijn 
vastgelegd in de Europese Richtlijn Verpak-
king en Verpakkingsafval (94/62/EG –  
bijlage II; zie europa.eu: bit.ly/1gpDsDM) 
en in Nederland in het zogeheten ‘Besluit 
beheer verpakkingen en papier en karton’ 
(zie wetten.overheid.nl: bit.ly/1b77zbz). 
Zodra een bedrijf een verpakt product op 
de markt brengt – en dit geldt dus ook voor 
levensmiddelen – moet het kunnen aanto-
nen dat de verpakking daarvan voldoet aan 
deze Essentiële Eisen. De Inspectie Leefom-
geving en Transport controleert bedrijven 
en organisaties hierop.

Voorwaarden voor op de markt  
brengen
In de Essentiële Eisen staat hoe bedrijven 
hun verpakkingen al in de ontwerpfase 
kunnen verduurzamen. Kort samengevat, is 
een bedrijf verplicht om na te gaan of de 
door hen op de markt gebrachte verpakkin-
gen voldoen aan de volgende voorwaarden.
1.  Zowel het gewicht als het volume van de 

verpakking moet worden beperkt tot de 
minimale hoeveelheid die nodig is om 

Inspirerende voorbeelden
In de levensmiddelenindustrie zijn verschil-
lende inspirerende voorbeelden te vinden 
van producten en verduurzaamde verpak-
kingen. In de leidraad staat een aantal ver-
wijzingen naar deze producten. Zo bleek 
het doosje van Lassie tover- en zilvervlies-
rijst 50 gram lichter te kunnen worden  
uitgevoerd, waardoor het bedrijf jaarlijks  
bijna 15 ton vouwkarton bespaart. 
Andere voorbeelden zijn Unilever die het 
stokje van zijn IJslollie van drop maakt en 
Eosta (importeur, inpakker en distributeur 

van groente en fruit) die stickers en lijm 
composteerbaar maakte, zodat consumen-
ten hun appelschillen inclusief fruitsticker 
met een gerust hart bij het groente-, fruit- 
en tuinafval kunnen deponeren.
Meer inspirerende voorbeelden zijn te vin-
den op de kennisbank van het Kennisinsti-
tuut Duurzaam Verpakken: www.kidv.nl, bit.
ly/1e6NeJ9. Daar staan ook verschillende 
factsheets waarin bedrijven kunnen nalezen 
wat zij kunnen doen om verpakkingen te 
verduurzamen: bit.ly/1jIcGac.

het vereiste niveau van veiligheid,  
hygiëne en aanvaardbaarheid voor de 
consument te handhaven;

2.  De aanwezigheid van gevaarlijke sto�en 
en materialen als bestanddeel van ver-
pakkingsmateriaal of van de verpak-
kingscomponenten moet tot een mini-
mum worden beperkt;

3.  De verpakking moet zo worden ontwor-
pen dat deze kan worden hergebruikt of 
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Essentiële Eisen opgesteld. Met behulp van 
dit dertien pagina’s tellende document kun-
nen bedrijven stap voor stap vaststellen of 
de Essentiële Eisen op hun verpakkingen 
van toepassing zijn. En zo ja, welke acties 
een bedrijf vervolgens moet nemen. De Lei-
draad is te vinden op de website van het 
Afvalfonds Verpakkingen (bit.ly/1a0ZE4b). 

Beslisboom en checklist
De leidraad Essentiële Eisen bestaat onder 
meer uit de Beslisboom Essentiële Eisen 
(zie � guur P3) en de Checklist Essentiële 
Eisen (zie � guur P6). Verder bevat de lei-

Meer informatie over  
verpakkingen
Meer informatie over de Essentiële Eisen en duurzaam 
verpakken is te verkrijgen:
Op de website van het Afvalfonds Verpakkingen: 
www.afvalfondsverpakkingen.nl, 
bit.ly/1aHbXDn. 
Bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken: Karen van 
de Stadt, via e-mail: 
kvandestadt@kidv.nl of telefonisch: 070 - 7620580.

P3. Beslisboom Essentiële Eisen. P6. Checklist Essentiële Eisen.

draad een toelichting op gebruikte termen 
en de bijlage van de eerder genoemde Euro-
pese richtlijn 94/62/EG over verpakking en 
verpakkingsafval.
Aan de hand van de beslisboom stelt een 
bedrijf vast of de Essentiële Eisen op zijn 
verpakking van toepassing zijn. Is dat het 
geval, dan worden de volgende stappen 
doorlopen:
1.  Opstellen van een plan van aanpak 

voor de organisatie; 
2.  Aanmaken van een productdossier 

per product(groep); 
3.  Per product(groep) doorlopen van de 

checklist Essentiële Eisen; 
4.  Alles vastleggen in het betreffende 

productdossier.
De Checklist Essentiële Eisen kan een 
bedrijf gebruiken als leidraad en hulp-
middel om de verpakking aan de Essen-
tiële Eisen te laten voldoen. Daarbij kun-
nen eveneens specifieke gegevens direct 
worden vastgelegd. Deze kunnen later 
dan gemakkelijker worden toegevoegd 
aan het zogenoemde productdossier, 
waarmee het bedrijf kan aantonen dat 
het aan de Essentiële Eisen voldoet.

Door de doosjes van Lassie tover- en zilvervliesrijst 

50 gram lichter te maken, bespaart het bedrijf jaar-

lijks bijna 15 ton vouwkarton.

• HEERELUURT HEERES •

Mr. ing. H.L. Heeres, consultant Levensmiddelen-

recht, TNO, heereluurt.heeres@tno.nl

Leidraad is slechts hulpmiddel
Het gebruik van de beslisboom, de check-
list en de bijlage van de EG-Richtlijn 
betekent niet dat verpakkingen daarmee 
automatisch aan de Essentiële Eisen vol-
doen. Zij zijn slechts een hulpmiddel. 
Bedrijven zijn ook niet verplicht om de 
leidraad te gebruiken. Zij kunnen ook op 
hun eigen manier aantonen dat hun ver-
pakkingen aan de wetgeving voldoen.
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