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Verpakkingslabels en 
-pictogrammen

Pictogram Informatie Betekenis

Aluminium

Dit beeldmerk geeft aan dat het aluminium in de verpakking of het pro-
duct recycleerbaar is. Het symbool zegt niets over de mate waarin er 
gebruik werd gemaakt van gerecycleerd aluminium. Soms staat er bin-
nenin de pijlen geen Alu maar Al, de officiële afkorting van aluminium in 
chemische terminologie.

    
(1)                 (2) Ecotaks

In 1993 voerde de Belgische overheid een ecotaks in op schadelijke 
verpakkingen. Ze hoopte zo de consument voor milieuvriendelijkere pro-
ducten te laten kiezen. Er bestaan twee symbolen: (1) de verpakking is 
onderworpen aan ecotaks en (2) de verpakking is vrijgesteld van ecotaks. 
In België kom je deze pictogrammen niet vaak tegen, omdat het groot-
ste deel van de verpakkingen is vrijgesteld van ecotaks als de fabrikant 
belooft om een bepaalde hoeveelheid afval te recycleren. Je vindt de 
ecotakssymbolen bijvoorbeeld wel op batterijen.

Glasbak
Het glasbaklogo staat op glazen verpakkingen. Het betekent dat de ver-
pakking in de glasbak hoort.

Groen Punt

Geeft aan dat de producent voor de inzameling en verwerking van het 
verpakkingsmateriaal een vergoeding heeft betaald. Dit systeem wordt 
in België beheerd door Fost Plus, dat toeziet op de naleving van de ver-
plichte terugname van verpakkingsafval voor (gedeeltelijk) hergebruik 
of recyclage. De productverantwoordelijke (producent, invoerder, distri-
buteur) blijft verantwoordelijk voor de verpakking van zijn product, zelfs 
als dit afval is geworden. Hij moet het verpakkingsafval terugnemen om 
het te hergebruiken of te recycleren. Die terugnameplicht kan hij zelf op 
zich nemen (bv. statiegeldproducten) of aan Fost Plus overlaten. Het sys-
teem is van toepassing voor alle verpakte waren die in de handel worden 
gebracht. 

Kringloop

Dit logo heeft twee betekenissen. Het wordt gebruikt om aan te duiden 
dat de verpakking of het product uit gerecycleerd materiaal bestaat of 
om aan te duiden dat de verpakking of het product recycleerbaar is. Soms 
wordt het percentage gerecycleerd materiaal dat werd gebruikt, aange-
duid. Dat geldt meestal voor papier of karton.

Kunststof

Op verpakkingen van kunststof (plastic) staat dit driehoekige symbool 
met een cijfer, 1 tot en met 7. Dat betekent niet dat verpakkingen met dit 
logo zijn gemaakt van gerecycleerde grondstoffen. Het logo is een code 
bedoeld voor recyclingbedrijven: het geeft aan dat het materiaal tech-
nisch gezien recycleerbaar is. Het cijfer verwijst naar het soort kunststof 
waaruit de verpakking is gemaakt. Nummer 1 staat bv. voor polyetheen-
tereftalaat (pet), nummer 3 correspondeert met polyvinylchloride, beter 
bekend als pvc.

Op consumentenverpakkingen vind je tal van labels en 
pictogrammen die informatie geven over sorteren, com-
posteren, hergebruiken of recycleren. StoreCheck Magazine 
goot ze in een handig overzicht.

Samenstelling: Frederika Hostens, met dank aan écoconso en OVAM
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OK biodegradabel
Biodegradatie kan zowel in de bodem als in water. Wanneer een product 
dit label bezit, dan is het in de bodem binnen twee jaar voor 90% afge-
broken.

OK Compost

De composteerbare materialen die het OK compostlabel dragen, vallen in 
een professionele composteringsinstallatie binnen de 12 weken uiteen. 
De volledige biodegradatie duurt 6 maanden. Bij deze afbraak is soms 
een temperatuurspiek nodig. Deze producten kunnen dus niet in een ge-
wone composthoop bij particulieren gecomposteerd worden. Het label is 
gebaseerd op de Europese norm EN 13432.

OK Compost Home

Verpakkingen die dit label dragen, kunnen ook in gewone compostvaten, 
-hopen of -bakken gecomposteerd worden.  Indien het composterings-
proces op een goede manier verloopt, vallen ze binnen de 4 maanden 
uiteen en biodegraderen ze bij 20°C in 6 maanden.

Percentagepijl
Deze pijl duidt het percentage gerecycleerd materiaal aan dat aanwezig is 
in de verpakking.

Staal

Dit pictogram geeft aan dat de verpakking volledig of voor een groot deel 
uit staal gemaakt is en suggereert dat ze gemakkelijk afzonderlijk kan 
worden ingezameld.  
Het zegt niets over het feit of de verpakking werkelijk afzonderlijk inge-
zameld en gerecycleerd wordt.

Statiegeld

Wanneer de consument één van deze logo’s ziet, mag hij de lege verpak-
king (meestal een fles) terug naar de winkel brengen, zodat ze kan wor-
den hergebruikt of gerecycleerd. Het geld dat de consument voor de lege 
fles heeft betaald toen hij ze (vol) kocht, krijgt hij terug.

 

Vuilnisbak

Het vuilnisbakje met de wijzende hand of figuurtje zien we op allerlei 
verpakkingen die er gevoelig voor zijn op straat terecht te komen, zoals 
drankenblikjes en kleine petflestjs. Het logo betekent dat de lege verpak-
king in de vuilnisbak hoort.

Over deze tabel

We beperken ons in dit artikel tot labels en 
pictogrammen die informatie geven over 
de verpakking. Voor labels die iets zeggen 
over het product of de productiemethode 
verwijzen we naar StoreCheck Magazine fe-
bruari 2010 (voeding) en maart 2010 (niet-
voeding) en naar www.labelinfo.be.
We vermelden alleen pictogrammen die 
voorkomen op producten die in België 
verkocht worden.

Voor bijkomende informatie verwijzen 
we naar www.ovam.be > afval > afvalpre-
ventie > afvalarm consumeren > keur-
merken en de brochure Logo’s? Labels? 
Pictogrammen? Wat hebben ze allemaal te 
betekenen, beschikbaar in pdf-formaat op 
www.ecoconso.be > publications > brochu-
res.


