
EU - Packaging and Packaging Waste Regulation

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie voorstellen voor strengere regels voor verpakkingen en 
verpakkingsafval bekend gemaakt. De nieuwe PPWR regelgeving betekent een ingrijpende wijziging ten opzichte 
van de vorige richtlijnen en beslaat de hele levenscyclus van alle verpakkingen en verpakkingsafval.

Het doel is een efficiënte werking van de interne markt door de hoeveelheid verpakkingen te beperken, het 
volume en het gewicht ervan te verminderen, de productie van verpakkingsafval te voorkomen, het hergebruik 
van verpakkingen te vergroten, hoogwaardige recycling te garanderen, en andere vormen van terugwinning van 
verpakkingsafval te beperken. 

Deze PPWR regelgeving maakt integraal deel uit van de Green Deal en het New Circular Economy Action Plan 
van februari 2021. De richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen en 
richtlijnen om verpakkingsafval te voorkomen. Elk van de lidstaten zal de hoeveelheid verpakkingsafval per 
inwoner aantoonbaar moeten reduceren, ten opzicht van 2018, met 5% in 2030, 10% in 2035 en 15% in 2040. 

Duurzaamheidseisen (H2)

Alleen verpakkingen die voldoen aan Artikel 5 tot en met 
11 van deze regelgeving mogen op de Europese markt 
worden gebracht. 

Zorgwekkende stoffen (Artikel 5)
Verpakkingen worden zo vervaardigd dat de 
aanwezigheid en concentratie van zorgwekkende stoffen 
tot een minimum wordt beperkt. de som van de 
concentratieniveaus van lood, cadmium, kwik en 
chroom6 als gevolg van stoffen aanwezig in 
verpakkingen of verpakkingscomponenten mag niet 
hoger zijn dan 100 mg/kg. 

Recyclebaarheid (Artikel 6)
Alle verpakkingen moeten recyclebaar zijn in 2030.  Dit 
betekent dat ze moeten verpakkingen voldoen aan de 
design for recycling criteria. Daarnaast moeten ze 
effectief en efficiënt worden ingezameld, gesorteerd en 
gerecycled tot een secundaire grondstof die geschikt is 
om primair materiaal te vervangen. 

Minimum recycled content (Artikel 7)
In 2030 moeten kunststof verpakkingen per eenheid 
verpakking 10-35% recyclaat bevatten die is 
teruggewonnen uit post-consumer kunststof afval. Het 
percentage is afhankelijk van het materiaal en de 
toepassing. Dit aandeel gaat per 1 januari 2040 verder 
omhoog naar 50-65%.

Composteerbare verpakkingen (Artikel 8)
Uiterlijk 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening worden etiketten op groenten en fruit en 
zeer lichte plastic draagtassen composteerbaar onder 
industrieel gecontroleerde omstandigheden in 
installaties voor de verwerking van bioafval.
Er komen duidelijke voorwaarden voor andere 
composteerbare verpakkingen, zoals theezakjes, 
koffiepads en cupjes. 

Minimalisering (Artikel 9)
Met ingang van 1 januari 2030 moet elke 
verpakkingseenheid verkleind zijn tot een minimummaat 
wat betreft gewicht, volume en verpakkingslagen zonder 
afbreuk te doen aan veiligheid en functionaliteit. 

Verpakkingen die niet nodig zijn om te voldoen aan een 
van de prestatiecriteria van bijlage IV en verpakkingen 
met kenmerken die alleen bedoeld zijn om het 
waargenomen volume van het product te vergroten, 
zoals dubbele wanden, tussenbodems en onnodige 
lagen, mogen niet op de markt gebracht worden. 

Herbruikbare verpakkingen (Artikel 10)
Lidstaten moeten maatregelen nemen om de toename 
van systemen te stimuleren om hergebruik mogelijk te 
maken. Er zijn minimum doelstellingen voor 2030 voor 
herbruikbare verpakkingen in de volgende toepassingen:
• Grote huishoudelijke apparaten (90%)
• Take-away drinkbekers en containers 20%)
• Transportverpakkingen (30%)
• Drankverpakkingen (10%) en Wijn (5%)
• E-commerce non-food (10%)
• Etc.

Etiketten, markering en informatie eisen (H3)

Etikettering (artikel 11)
Op verpakkingen moet een etiket komen met informatie 
over de materiaalsamenstelling, om het sorteren door de 
consument te vergemakkelijken. Dezelfde labels moeten 
op afvalbakken komen te staan. Er moeten ook uniforme 
labels komen met informatie over recyclaat in plastic 
verpakkingen. En herbruikbare verpakkingen moeten 
voorzien zijn van een QR-code die toegang geeft tot 
relevante informatie die hergebruik mogelijk maakt. 

Verplichtingen voor producenten (H4 en H6)

Voordat een verpakking op de markt gebracht wordt 
moeten producenten/importeurs een conformiteits-
beoordeling uitvoeren.

Hierbij wordt een beoordelingsprocedure uitgevoerd, 
waarbij de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid 
garandeert en verklaart dat de betrokken verpakking 
voldoet aan de eisen van de artikelen 5 tot en met 10 
van deze verordening die van toepassing zijn op hen.

Dit moet worden vastgelegd in een verpakkingsdossier.
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Verpakkingsdossier en conformiteitsverklaring

In de Packaging and Packaging Waste Regulation heeft de Europese Commissie voorstellen voor strengere regels 
voor verpakkingen en verpakkingsafval bekend gemaakt. De voorgestelde verordening wordt momenteel 
beoordeeld door de Europese Raad en het Europees Parlement en zal naar verwachting eind 2024 in werking 
treden. Wat betekent dit voor producenten en importeurs die verpakkingen op de markt brengen? 

Voordat een verpakking op de markt gebracht wordt moeten producenten/importeurs een conformiteits-
beoordeling uitvoeren. De beoordeling betreft ondermeer het bepalen van het minimale verpakkingsvolume en 
-gewicht dat nodig is om de verpakkingsfunctionaliteit te waarborgen, De methodologie voor het uitvoeren van 
deze beoordeling wordt uitgewerkt in Bijlage IV en vastgelegd volgens de beoordelingsmethode van Bijlage VII.

Prestatiecriteria (Bijlage IV)

De prestatiecriteria zijn de functionele eisen die gebruikt 
kunnen worden voor het bepalen van het minimale 
verpakkingsvolume en –gewicht.

1. Productbescherming: het ontwerp van de verpakking 
zorgt voor productbescherming vanaf het moment van 
verpakken of vullen tot aan het eindgebruik, met het oog 
op het voorkomen van aanzienlijke productbeschadiging, 
verlies, achteruitgang of verspilling. Eisen kunnen 
bestaan uit bescherming tegen mechanische of 
chemische schade, trillingen, compressie, vochtigheid, 
licht, zuurstof, microbiologische infectie, ongedierte, 
aantasting van organoleptische eigenschappen enz. en 
kunnen verwijzingen bevatten naar specifieke wetgeving 
waarin eisen worden gesteld aan de productkwaliteit.

2. Fabricageprocessen van verpakkingen: Het ontwerp 
van de verpakking moet compatibel zijn met de 
fabricage- en vulprocessen van de verpakking.

3. Logistiek: Het ontwerp van de verpakking zorgt voor 
een adequate en veilige distributie, transport, 
behandeling en opslag van het verpakte product.

4. Informatie-eisen: Het ontwerp van de verpakking 
moet ervoor zorgen dat alle noodzakelijke informatie 
over het verpakte product zelf, het gebruik, de opslag en 
het onderhoud ervan, inclusief veiligheidsinstructies, kan 
worden verstrekt aan gebruikers en consumenten.

5. Hygiëne en veiligheid: het ontwerp van de verpakking 
moet de veiligheid van de gebruiker en de consument 
garanderen, evenals de veiligheid en hygiëne van het 
product tijdens de distributie, het eindgebruik en de 
verwijdering.

6. Wettelijke eisen: het ontwerp van de verpakking 
moet ervoor zorgen dat de verpakking en het verpakte 
product kunnen voldoen aan de geldende wetgeving.

7. Gerecycleerde inhoud, recycleerbaarheid en 
hergebruik: het ontwerp van de verpakking zorgt voor 
recycleerbaarheid en opname van gerecycleerde inhoud 
zoals vereist krachtens deze verordening. Indien de 
verpakking bestemd is voor hergebruik, moet deze 
voldoen aan de eisen van artikel 10, lid 1, van deze 
verordening.

Conformiteit beoordelingsmethode (Bijlage VII)

Technische documentatie
De fabrikant stelt de technische documentatie op. De 
documentatie moet het mogelijk maken om de 
conformiteit van de verpakking met de relevante eisen 
te beoordelen en moet een adequate analyse en 
beoordeling van de risico's bevatten. De technische 
documentatie specificeert de toepasselijke eisen en 
behandelt, voor zover relevant voor de beoordeling, het 
ontwerp, de vervaardiging en de werking van de 
verpakking. De technische documentatie bevat, indien 
van toepassing, ten minste de volgende elementen:
a) een algemene beschrijving van de verpakking en van 

het beoogde gebruik,
b) conceptuele ontwerp- en fabricagetekeningen en 

schema's van componenten, subassemblages, 
circuits, enz.

c) beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor 
het begrijpen van die tekeningen en schema's en de 
werking van de verpakking,

d) een lijst van: de geharmoniseerde normen, bedoeld 
in artikel 31, de gemeenschappelijke technische 
specificaties, bedoeld in artikel 32, en andere 
relevante technische specificaties die worden 
gebruikt voor meet- of berekeningsdoeleinden. Of 
een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen 
om te voldoen aan de in punt 1 bedoelde eisen.

e) kwalitatieve beschrijving van de wijze waarop de in 
de artikelen 6, 9 en 10 bedoelde beoordelingen zijn 
uitgevoerd, en

f) testrapporten.

Conformiteitsverklaring
De fabrikant stelt voor een verpakkingstype een 
schriftelijke conformiteitsverklaring op en houdt deze 
verklaring, samen met de technische documentatie, 
gedurende tien jaar nadat de verpakking in de handel is 
gebracht ter beschikking van de nationale autoriteiten. 

Een kopie van de conformiteitsverklaring wordt op 
verzoek ter beschikking gesteld van de relevante 
autoriteiten.
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