‘Groene Punt’ symbool
Het ‘Groene Punt’ symbool op een verpakking is een internationaal gebruikt symbool dat aangeeft
dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt een financiële bijdrage betaalt
voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. De gebruiksvoorwaarden van het
symbool kunnen per land verschillen.
Situatie in Nederland: gebruik wordt sterk afgeraden
In Nederland werkt het afvalbeheerssysteem anders dan in andere Europese landen en is het gebruik
van dit symbool dan ook niet verplicht. Gebruik van dit symbool voor de Nederlandse markt wordt
dan ook sterk afgeraden. Producenten en importeurs die verpakte producten alleen op de
Nederlandse markt afzetten, dienen dan ook af te zien van het gebruik van het groene punt-symbool
op de verpakking. Het groene punt-logo is enkel een financieringssymbool. In Nederland geldt een
wettelijk vastgelegde producentenverantwoordelijkheid: het bedrijfsleven bekostigt de inzameling en
recycling van gebruikte verpakkingen. Daarom heeft het groene punt-logo in ons land geen waarde.
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat consumenten abusievelijk de indruk krijgen dat de verpakking met
daarop een groene punt-logo, recyclebaar is of uit gerecyclede materialen bestaat. In de praktijk
gebruikt de overgrote meerderheid van de Nederlandse ondernemers dit symbool dan ook niet.
Richtlijnen gebruik symbool
Overweegt u daarentegen het symbool wél te gebruiken, dan bent u gebonden aan vastgestelde
richtlijnen (ook te vinden op www.afvalfondsverpakkingen.nl). Het symbool mag gebruikt worden
door de producent of importeur die verpakkingen op de Nederlandse markt zet. Dit geldt zowel voor
de producent of importeur die wel en niet is aangesloten bij het Afvalfonds Verpakkingen. Aan het
gebruik zijn geen kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u het groene punt-symbool op de
verpakking zetten, wanneer:
1. Exact dezelfde verpakking (inclusief opdruk) in andere Europese landen op de markt wordt
gebracht;
2. De producent/importeur daarmee aan de regels van de in de desbetreffende landen aanwezige
producentenorganisatie voldoet;
3. De verpakking is voorzien van opdruk in meerdere talen.
Situatie in het buitenland
In sommige landen is het gebruik van de ‘Groene Punt’ als symbool verplicht. Indien u het symbool in
het buitenland wilt gebruiken dan dient u na te gaan wat de regels voor het gebruik van het
desbetreffende land zijn. Vragen Heeft u vragen over dit symbool? Bijvoorbeeld als u overweegt het
symbool te gaan gebruiken, neemt u dan telefonisch contact op met het Afvalfonds Verpakkingen via
telefoonnummer: 085 401 26 60.
Veelgestelde vragen
Wat betekent het ‘Groene Punt’ symbool niet?
Het symbool betekent niet dat de verpakking bestaat uit gerecycled materiaal of dat de verpakking
op een bepaalde manier gesorteerd wordt.
Wanneer mag ik het ‘Groene Punt’ symbool gebruiken?
Het symbool mag gebruikt worden door de producent of importeur die verpakkingen op de
Nederlandse markt zet. Dit geldt zowel voor de producent of importeur die wel en niet is
aangesloten bij het Afvalfonds Verpakkingen. Het symbool mag gebruikt worden op verpakkingen die

in Nederland op de markt gebracht worden. Indien u producten naar het buitenland exporteert,
dient u te informeren wat de voorwaarden zijn voor het gebruik in het desbetreffende land. Het is
mogelijk dat u in het buitenland verplicht bent u bij een uitvoeringsorganisatie voor verpakkingen
aan te sluiten en een licentiecontract te ondertekenen.
Wordt het symbool ook in andere landen gebruikt?
Het ‘Groene Punt’ symbool vindt u op enkele verpakkingen die in Europa op de markt gebracht
worden. PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe) is de koepelvereniging voor
verpakkingsorganisaties. PRO Europe is verantwoordelijk voor het beheer van de licenties van het
‘Groene Punt’ symbool en ziet erop toe dat het symbool op de voorgeschreven wijze gebruikt wordt.

