Logo’s en labels op verpakkingen :
kent u de exacte betekenis ?
Als u een verpakking van naderbij bekijkt, merkt u dat er heel wat logo’s en labels opstaan. Deze
symbolen hebben wel degelijk elk hun eigen betekenis: ze zeggen iets over de samenstelling van de
verpakking of het product, of ze geven aanwijzingen m.b.t. de bestemming na gebruik. U hebt de
logo’s en labels hieronder vast al gezien, maar weet u ook exact wat ze betekenen?

 Het Groene Punt

 Möbiuspijl.

Het Groene Punt op een verpakking betekent dat het bedrijf dat het product op de markt brengt, heel het systeem van selectieve inzameling en
recyclage mee financiert.
Het Groene Punt-logo op een verpakking is géén sorteerinstructie. Het
betekent immers niet dat de verpakking waarop het is gedrukt per definitie gescheiden wordt ingezameld en dus zal gerecycleerd worden. Het
wil ook niet zeggen dat dit product uit gerecycleerd materiaal is samengesteld!

Dit teken kan twee dingen betekenen: ofwel kan het product worden
gerecycleerd, ofwel bevat het gerecycleerd materiaal. In dit laatste geval
moet het woord ‘gerecycleerd’ erbij staan.

 Plastic
Deze pictogrammen duiden aan uit welk soort plastic het voorwerp
gemaakt is. Het cijfer in de driehoek verwijst naar het soort plastic.
1 = PET; 2 = HDPE; 3 = PVC; 4 = LDPE; 5 = PP; 6 = PS; 7 = Andere.

 Statiegeld
Dit betekent dat u de lege verpakking terug naar de winkel mag brengen
zodat ze opnieuw kan gebruikt worden. Het geld dat u voor de verpakking
hebt betaald toen u ze kocht, krijgt u terug.

 Percentagepijl
Duidt aan dat dit product een bepaald percentage gerecycleerd
materiaal bevat.

 Ecotaks
Betekent dat het product aan ecotaks onderworpen is. Eventueel staat
het bedrag erbij.

 Het Europees ecolabel.
Dit label duidt, in alle landen van de Europese Unie, de producten aan
die het milieu gedurende hun volledige levenscyclus minder schade berokkenen.

 Vrijstelling van ecotaks
Betekent dat het product vrijgesteld is van ecotaks (wat niet noodzakelijk
wil zeggen dat het milieuvriendelijk is). Deze vrijstelling van ecotaks wordt
bekomen omdat de sector zich ertoe verbonden heeft de producten te
recycleren.

 Biogarantie
Het Biogarantielabel garandeert dat het product biologisch geteeld is:
zonder pesticiden, zonder chemische meststoffen, ...

 Mannetje met vuilnisbak
Met dit logo wil men er de consument op wijzen dat afval in een vuilnisbak thuishoort en niet in de natuur of op de openbare weg gegooid mag
worden.
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