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De Vlaamse regering besliste dat handelaars geen gratis plastic zakjes  
meer mogen geven vanaf het voorjaar van 2019. Consumenten van 
hoeve- en streekproducten kiezen ook steeds vaker voor milieubewuste 
aankopen en daarbij spelen overwegingen voor minder verpakkingen 
een grote rol. Een moeilijkheid ? Of een opportuniteit voor jou als lokale 
producent ? 100% West-Vlaams zocht het voor je uit !

Onder de noemer ‘duurzame verpakking’ plaatsen we:
• alternatief verpakkingsmateriaal ter vervanging van klassiekere  

verpakkingen of draagtassen
• hergebruik van verpakkingen of draagtassen
• beperking van verpakkingsmateriaal of draagtassen.

We bannen niet alle verpakkingen. Ze zorgen er immers voor dat onze 
voeding transporteerbaar is. Bovendien zorgen ze voor een langere 
levensduur van producten en vermijden ze op die manier voedselverlies 
en voedselverspilling. Die aspecten nemen we mee als we de duur-
zaamheid van verpakkingen onder de loep nemen.

WAAROM STAAN 
WE STIL BIJ 
DUURZAME 
VERPAKKINGEN ?

Herbekijk je huidige verpakkingen. Zijn ze niet te sterk voor je product ?  
Is het niet te veel verpakking voor dat product ? Moet je dat product wel verpakken ?  
Zorg voor zo weinig mogelijk dubbele verpakking.

Leg in de winkel groenten of fruit los 
in veilingbakjes of kartonnen en houten 
bakjes die je over hebt.



Als we over verpakkingen of draagtassen praten, dan komen we heel snel bij plastic verpakkingen uit. Plastic verpakkingen behoren tot conventionele 
verpakkingen en zijn gewoonlijk gemaakt van aardolie. De termen ‘biobased’, ‘biologisch afbreekbaar’ en ‘composteerbaar’ betekenen iets anders. 

BIOBASED 
Het product bestaat uit hernieuwbare, na-
tuurlijke grondstoffen, zoals maïs of aard-
appelen. Biobased producten zijn niet altijd 
biologisch afbreekbaar of composteerbaar.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR 
Schimmels en bacteriën kunnen het product 
op een natuurlijke manier afbreken. Biolo-
gisch afbreekbare producten mogen niet 
zomaar in de gft-bak. Kurk, katoen, haren en 
stukken hout zijn allemaal biologisch af-
breekbaar, maar de afbraak duurt te lang om 
ze als composteerbare producten te catego-
riseren.

COMPOSTEERBAAR
Als een product aan de Europese norm voor 
composteerbare verpakkingen, EN 13432, vol-
doet, is het composteerbaar. Die norm schrijft 
voor dat producten of verpakkingen binnen 12 
weken voor minstens 95 % afgebroken moeten 
zijn in een industriële verpakkingsinstallatie. 
Verpakkingen met het Kiemplantlogo of het 
OK Compost-logo zijn de enige verpakkingen 
die je in een gft-bak mag werpen.

TERMEN EN LABELS

Duurzaamheidslabels die we in Vlaanderen gebruiken op verpakkingen

Waarvoor ? Controle door Opmerking
FSC: Forest Stewardship Council internationaal label voor 

producten uit duurzame 
bosbouw

verschillende onafhan-
kelijke, geaccrediteerde 
controleorganismen 

3 varianten: 
- FSC 100 %
- FSC Mix 
- FSC Recycled

PEFC: Programme for the Endorsement  
of Forest Certification Schemes

internationaal label voor 
verantwoorde en duurzame 
bosbouw

verschillende onafhan-
kelijke, geaccrediteerde 
controleorganismen

2 varianten: 
- PEFC 
- PEFC gerecycled



Waarvoor ? Controle door Opmerking
OK Biobased label voor producten uit  

hernieuwbare grondstoffen
TÜV Austria  
Belgium

4 varianten, van 1 tot 4 sterren, die overeenkomen 
met het percentage hernieuwbare grondstoffen

OK Biodegradable Soil label voor biologisch af- 
breekbare producten en 
grondstoffen

TÜV Austria  
Belgium

product voor 90 % biologisch afbreekbaar in de 
bodem

OK Biodegradable Water label voor biologisch af- 
breekbare producten en 
grondstoffen

TÜV Austria  
Belgium

product voor 90 % biologisch afbreekbaar in zoet 
water

OK Compost label voor composteerbare 
producten en grondstoffen

TÜV Austria  
Belgium

product geschikt voor compostering in een  
industriële installatie

OK Home Compost label voor composteerbare 
producten en grondstoffen

TÜV Austria  
Belgium

product geschikt om thuis te composteren

Seedling of Kiemplantlogo label voor biologisch af- 
breekbare producten en 
grondstoffen

TÜV Austria 
Belgium en  
DIN CERTCO

product voor 90 % biologisch afbreekbaar, komt 
vaak voor in combinatie met OK Compost-label

het Groene Punt internationaal label op  
verpakkingen

Fost Plus bijdrage betaald door producent voor selectieve 
inzameling, sortering en recyclage van verpak-
kingsmateriaal 

Möbiusloop pictogram voor papieren 
recycleerbare of gerecycleerde 
verpakkingen

geen controle papier voor verpakking recycleerbaar of samen-
gesteld uit gerecycleerd materiaal

Tidy Man symbool dat aangeeft dat 
afval in de vuilbak hoort

geen controle geen label, enkel informatief

plastic- 
identificatie- 
code

pictogram met soort plastic 
van bestanddelen verpakkings- 
materiaal

geen controle geen garantie voor recyclage, geen label, enkel 
informatief

 Bron: www.labelinfo.be



NIET ÉÉN 
PERFECTE 
DUURZAME  
VERPAKKING
Verpakkingen bestaan uit verschillende 
soorten materialen en ze hebben uiteenlopen-
de vormen, formaten en eigenschappen. Elk 
materiaal heeft een ander effect op het milieu 
door onder meer de gebruikte grondstoffen, 
de toegepaste productiemethode, het volume 
en het gewicht tijdens transport, de transport- 
afstand en de mogelijkheden voor hergebruik 
of recyclage. Door verschillende specifieke 
eigenschappen en toepassingen is het niet 
mogelijk om één beste verpakking voor pro-
ducten te definiëren.

GLAS

+
voor 100 % en eindeloos recycleerbaar

langere levensduur voor voedsel
appreciatie van consumenten

uitstekend voor herbruikbare verpakkingen

–
energie-intensief bij productie en reiniging

zwaar
neemt veel ruimte in, meer transport nodig

Geef de mogelijkheid aan klanten om je producten in grotere hoeveelheden te kopen, omdat 
dat tot minder apart verpakte producten leidt.



PAPIER EN KARTON

+
licht

goed recycleerbaar,  
tot 7 keer toe bij kartonnen dozen

duurzame productie

–
voor sommige producten niet geschikt

niet altijd even stevig

METAAL

+
efficiënt en zuinig gebruik van aluminium en 

staal: leeuwendeel van geproduceerde grond-
stoffen nog steeds in gebruik door recyclage

–
slechts voor een beperkt aantal producten 

geschikt

PLASTIC

+
licht

vaak goed stapelbaar,
minder transport nodig

ruim toepasbaar

–
vergaat nooit

bestaat meestal uit meerdere materialen
moeilijker recycleerbaar

erg vervuilend

Kies voor duurzame zakjes met vermelding van een label. Je kan werken met bioafbreekbare draagtassen of kiezen voor papieren zakken met 
een FSC- of PEFC-keurmerk. Op een bioafbreekbaar zakje staat meestal de EN 13432- of de ISO 16620-norm vermeld. Als je ‘OK compost’ ziet 
staan, dan is dat enkel voor een industriële compostering bestemd. Pas als er ‘OK compost HOME’ op het zakje staat, kan je dat zakje op je eigen 
composthoop laten composteren.



De verpakkingsindustrie is bijzonder inno-
vatief om in te spelen op de behoeften van 
de consument, de kosten te verlagen en haar 
verpakkingen te verduurzamen. Dankzij die 
innovaties zullen we in de toekomst meer 
verpakkingen uit alternatieve biomaterialen 
zien, zoals uit melk, suikerriet, aardappelzet-
meel, garnalenschillen of maïs. Polymelkzuur 
of polylactide (PLA) wordt geproduceerd 
uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen 
(maiszetmeel of suikerriet). CPLA is PLA dat 
versterkt werd met talk of kalk. Die alternatie-
ve biomaterialen zullen aardolie als grondstof 
voor plastic deels vervangen. We geven die 
natuurlijke producten, met als basis zetmeel 
uit aardappelen of maïs, de naam bioplastic.

Ook in de tomatenteelt merken we innovatie 
op. Zo dienen tomatenvellen en -steeltjes als 
basis voor verpakkingen van tomaten.

De kosten voor de productie van alternatieve 
bioplastics zijn nu nog hoger dan de kosten 
van traditionele plasticsoorten. Grootscha-
lige en een meer toegankelijke productie zal 
de kosten van die bioplastics in de toekomst 
laten dalen.

Bovendien werkt de verpakkingsindustrie 
ook hard aan de verduurzaming van verpak-
kingen door het volume of het gewicht van 
verpakkingen te reduceren. Producenten van 
verpakkingen zoeken naar toepassingen met 
minder grondstoffen, zonder dat de goede 
eigenschappen van hun verpakkingen daarbij 

verloren gaan. Zo is bijvoorbeeld het glazen 
coca-colaflesje in Europa in vijftien jaar tijd 
40 procent lichter geworden.

Een ander voorbeeld van innovatie vinden 
we op het vlak van informatietransparan-
tie. Doordat de kleur van een speciaal etiket 
volgens de daadwerkelijke houdbaarheid van 
het product verandert, weet de consument of 
hij dit product nog kan bewaren of juist snel 
moet opeten. Dat neemt onduidelijkheid bij 
consumenten weg over de termen ‘ten minste 
houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’. Door ver-
nieuwing van bestaande verpakkingen met 
innovatieve ideeën levert de verpakkingsin-
dustrie een bijdrage aan de bestrijding van 
voedselverspilling.

INNOVATIEF VERDUURZAMEN

Pak niet alles zomaar in. Vraag bijvoorbeeld of fruit los in een kartonnen doos mag.



“Wij gebruiken glazen flessen voor fruitsap. We vragen 
geen statiegeld, maar onze klanten brengen de flessen  
wel terug voor hergebruik. Verder gebruiken we  
100% recycleerbare pvc-zakjes. In de automaat  

voorzien we ook volledig recycleerbare  
schaaltjes. We merken ook dat klanten  

duurzame verpakkingen belangrijk vinden.  
Ze brengen regelmatig hun eigen verpakkingen 

mee naar onze boerenmarkt.”  
Marc Verstrynge van Steffi-Fruit in Damme

“Onze kartonnen bier-
mandjes zijn recycleer-
baar. We recycleren  
ook houten palletten 
en maken daarvan 
bierkratten.”  
Pieter en Jan De Soete  
van Brouwerij B in  
Blankenberge

“Voor glazen verpakkingen, bijvoorbeeld melkflessen en grote  
en kleine yoghurtpotten, vragen we een waarborg. Enkel het  
deksel moet in de pmd-zak. We moeten wel regelmatig nieuw  
glas aankopen. Een deel van onze producten verkopen we b2b  
en het merendeel blijft daar achter. Onze glazen verpakkingen  
zijn slechts een deel van onze duurzame verpakkingen. We zijn  
nog mogelijkheden aan het verkennen en hopen in de toekomst 
nog meer op het milieuaspect te kunnen focussen.”  
Kristina De Backer van Hoevewinkel Milki in Zevekote

“We hebben gekozen om op duurzaamheid in te zetten, door her-
bruikbare clips uit recycleerbare kunststof te maken naar een eigen 
ontwerp. Al onze bierbakken geven we 6 clips. Klanten kunnen 

naast een volledige bierbak dus ook pakketten van 4 flesjes kopen.”  
Dieter Van Biervliet van Brouwerij Biermaekers in Gullegem

“Alle zuivel, van melk tot yoghurt en desserts, verpakken we in glas. 
We vragen € 0,40 statiegeld aan onze klanten, wat de aankoopprijs 
van onze verpakkingen is. De po tten gebruiken we tot ze breken, maar 
de deksels kunnen we niet vaak opnieuw gebruiken. Onze etiketten 
zijn van goede kwaliteit, want ze vallen niet van de potten bij de 
reinigingsprocedure. We hoeven dus niet altijd nieuwe etiketten te 
kleven. Uren reinigen, tellen en sorteren,  
het gewicht van glazen verpakkingen en  
de breekbaarheid ervan zijn dan wel  
nadelen, toch blijven we voor glas kiezen.  
De hoeveelheden plastic die we uitsparen,  
zijn enorm.”  
Jens Mouton van Koolmees in Ichtegem

practices
bij hoeve- en 

streekwinkels



HOE COMMUNICEER IK OVER MIJN  
DUURZAME VERPAKKINGEN ?
Je investeert niet alleen in duurzame verpakkingen, maar ook in de communicatie errond. Door communicatie over jouw keuze voor meer duurzaam-
heid sensibiliseer je niet alleen huidige klanten, je trekt ook potentiële klanten aan. Communicatie via verschillende kanalen zorgt voor meer zichtbaar-
heid van je zaak. We bundelen enkele tips.

KLEINE GEBAREN, GROTE IMPACT
Maak jouw duurzame keuze duidelijk aan de 
point of sales, de plaats van aankoop. Plaats 
een bord aan de kassa of toon via een film-
pje dat je zoveel mogelijk inzet op duurzame 
verpakkingen. Of vertel spontaan waarom je 
duurzaamheid zo belangrijk vindt als produ-
cent. Wat uitleg op je verpakking verduidelijkt 
vaak ook heel wat voor je consumenten.

Via acties kan je jouw klanten ervan bewust-
maken dat je een winkel uitbaat waarin er 
aandacht voor duurzaamheid is. Zet je klan-

ten bijvoorbeeld aan om creatief aan de slag 
te gaan met verpakkingen uit jouw winkel. 

Een korting en andere kleine attenties aan 
elke klant die met een duurzame shoppingtas 
komt winkelen, zijn voorbeelden van acties 
die werken. Sommige winkels geven een 
duurzame draagtas weg via een spaaractie, 
andere geven de mogelijkheid een duurzame, 
herbruikbare draagtas te kopen.

Een ander idee tot meer bewustmaking is een 
infoavond met onder meer een interessante 
spreker over duurzame verpakkingen.

Vraag je een bijdrage voor een tas ?  
Een idee dat op sympathie kan rekenen,  
is je klanten de bijdragen in een spaarpotje 
voor een goed doel te laten stoppen.



SOCIALE MEDIA
Andere middelen die je zeker kan benutten 
om je klanten milieubewust te maken, zijn 
sociale media, zoals een Facebook- of Insta-
grampagina. Gebruik ze niet louter als een 
verkoopkanaal, maar ook om je klanten te 
prikkelen met leuke weetjes, foto’s en filmpjes 
over je duurzame inspanningen. Kondig op 
je pagina’s ook leuke acties aan. Laat klanten 
die je winkel bezochten of je producten al 
proefden, reacties geven over hun ervarin-
gen. Via sociale media is het mogelijk om op 
een vlotte manier huidige of potentiële klan-
ten aan te spreken en de interesse voor jouw 
winkel of producten te verhogen. 

WEBSITE
Je duurzame verhaal kan je ook verder vertel-
len op je website. Als je er voldoende aan-
dacht aan geeft, zal je klanten prikkelen om 
zich met je zaak te identificeren. Onderbouw 
je verhaal met uitspraken van neutralere or-
ganisaties en plaats hier en daar een getui-
genis van een klant die jouw visie waardeert. 
Dat zorgt voor meer geloofwaardigheid.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN
Vooraleer je verder werk maakt van jouw communicatie rond duurzame verpakkingen 
maken we nog enkele kanttekeningen:

• Ondanks het feit dat klanten duurzaamheid steeds belangrijker vinden, willen ze niet 
het gevoel hebben dat ze er meer voor moeten betalen. Ze zijn heel prijsgevoelig en 
daarom mogen ze niet het gevoel krijgen dat ze meer moeten betalen dan voor meer 
gangbare verpakkingen. 

• Belangrijk bij je keuze voor duurzame verpakkingen is dat ze er ook duurzaam uitzien. 
Als je kiest voor PLA-verpakkingen, dan kan de consument dat als niet duurzaam inter-
preteren, omdat die verpakkingen lijken op traditionele plastic verpakkingen. Verant-
woorden, op je verpakkingen zelf of in je winkel, dat het toch om duurzame verpakkin-
gen gaat, is daarom heel belangrijk om misverstanden te voorkomen. Meer uitleg over 
PLA-verpakkingen vind je onder 4/ Innovatief verduurzamen.

PERS
Door contacten in de regionale of nationale pers 
aan te spreken of een persbericht uit te sturen, kan 
je via de media visibiliteit creëren voor je duurzame 
keuzes. Met een aantrekkelijke foto en een samen-
hangend verhaal komt je winkel meteen in de krant 
en zo kan je heel wat potentiële klanten bereiken.



Wanneer klanten hervulbare verpakkingen meebrengen, zoals eerdere verpakkingen van je eigen 
producten of herbruikbare voorraaddozen, dan ligt de hygiëneverantwoordelijkheid bij henzelf.  
Volgens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) mag de consument  
eigen verpakkingen meenemen naar de winkel. Daarbij gelden echter de volgende voorwaarden :

• De aangeboden verpakking moet proper zijn.
• De aangeboden verpakking moet geschikt zijn voor levensmiddelen. Dat is te herkennen aan het 

volgende label : . Gebruik bijvoorbeeld geen plastic zak van een schoenwinkel. 
• De verpakkingen moeten geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, bijvoorbeeld voor warme 

producten bij de afhaling van maaltijden, of geschikt zijn voor de diepvriezer als je het gekochte 
product meteen wil invriezen.

• De consument die zijn eigen verpakking aanbiedt, weet dat hij dat doet op zijn eigen  
verantwoordelijkheid. Een klant kan de producent dus niet verwijten dat de verpakking  
vuil is of aan de basis van een ziekte ligt.

De winkeluitbater mag altijd een verpakking weigeren. Het is, indien nodig, zelfs zijn  
plicht erop te wijzen dat het gebruik van die eigen verpakking de algemene hygiëne  
in gevaar kan brengen.

Bron : http://www.afsca.be/consumenten/dagelijksleven/aankoop/eigenverpakking

WAT MET HERVULBARE VERPAKKINGEN  
EN DE HYGIËNE ERVAN ? 

Werk met her-
bruikbare flessen. 
Als glazen flessen 
niet ver (binnen Bel-
gië) getransporteerd 
worden, dan zijn ze 
een stuk milieuvrien-
delijker dan plastic 
flessen.

Geef de mogelijkheid aan je klanten om 
hun eigen potten of flessen mee te nemen 
voor hun gekochte producten. Glazen of 
kunststoffen flessen kunnen ze perfect 
gebruiken om melk of sap bij te vullen. In 
potten kan je vaste voeding, zoals kaas en 
kerstomaten, meegeven. Je kan er ook voor 
zorgen dat klanten glazen potten en flessen 
in je winkel kunnen kopen. Telkens ze die 
laten vullen, betalen ze enkel de inhoud en 
niet meer de verpakking.



Vraag aan je klanten voor  
je afrekent of ze een tas of  
bak bij zich hebben om hun  
gekochte goederen in te leggen. 

“Onze aardappelen in thuisverkoop 
zitten in papieren zakken. Die 
vragen we terug en zo kunnen we 
ze tot 8 keer toe gebruiken. Patés 
en bereide gerechten zoals vol-au-
vent en cassoulet verkopen we in 
weckbokalen. We vragen 2 euro per 
bokaal en ontsmetten en ontvetten 
alle bokalen voor hergebruik.”  
Bernice Mostaert van Hoeveslagerij 

Goudeseune in Ieper

“We voorzien zoveel mogelijk herbruikbare
of biologisch afbreekbare verpakkingen, 
in samenwerking met bepaalde producenten : 
onder meer De Zwaluw voor zuivel en collega’s uit de regio zoals 
van Zonder Meer, een winkel in Kortrijk die zo verpakkingsvrij 
mogelijk werkt. De zakjes en stickers van fusilli en muesli van  
Zonder Meer mag je op de composthoop gooien, het papier eraan  
sorteer je het best wel bij papier en karton. Onze draagtas kan je  
de eerste keer aankopen en daarna hergebruiken.”  
Olivier Marescaux van Stadsboerderij Kortrijk

practices
bij hoeve- en 

streekwinkels



Heb je nog concrete vragen over duurzame verpakkingen ? 

Laat zeker iets weten en stuur jouw vraag naar info@inagro.be.
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