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1. VOORWOORD 

Europese markten hebben niet alleen internationale maar ook soms lokale wetten en regels. De 

nieuwe bepalingen inzake het Triman-logo op verpakkingen zijn hiervan een voorbeeld. 

Vele exporterende bedrijven naar Frankrijk worden geconfronteerd met deze nieuwe lokale wetten 

en zijn er niet altijd van op de hoogte. 

Om boetes te vermijden wordt in deze paper toelichting gegeven wat de verplichtingen inhouden. 

In Frankrijk is een anti-afvalwet voor een circulaire economie (Loi Agec) van kracht die onder 
andere producenten in bepaalde productcategorieën onderwerpt aan een REP (Responsabilité 
Elargie du Producteur) of een producentenverantwoordelijkheid voor afvalbeheer.  

Men is hierbij verplicht: 

- een unieke identificatiecode aan te vragen; 

- zich aan te sluiten bij één of meerdere eco-organismen; en  

- de verpakkingen naar eindconsumenten aan te passen. 

De definitieve verplichting gaat ten vroegste in op 9 maart 2023 en men heeft nog tijd om de 
verpakking aan te passen naar de wetgeving. 

In deze paper vindt men een overzicht van de verplichtingen. 
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2. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VOOR PRODUCTEN / 
VERPAKKINGEN 

De unieke identificatiecode (IDU) is het bewijs voor de producent dat het is geregistreerd bij de 
eco-organisatie(s) verantwoordelijk voor het afvalbeheer en up-to-date is met zijn eco-bijdragen, 
zoals wettelijk vereist (Code de l'environnement Articles L541-10 t/m L541-10-17). Het wordt gebruikt 
om de controle op de naleving van de REP-verplichtingen van de producenten te vergemakkelijken. 
 
De IDU-code is geldig voor één jaar en moet jaarlijks hernieuwd worden. Het registratienummer 
moet verplicht in contractdocumenten en/of op de bedrijfswebsite worden vermeld – ook 
wanneer het online handel betreft. Bij niet-naleving volgen financiële sancties (boetes). De 
invoering van deze maatregelen is bedoeld voor meer transparantie en om bedrijven die nog niet 
aan verplichtingen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen, beter te 
identificeren. 
Deze regelgeving heeft niet enkel gevolgen voor Franse of buitenlandse distributeurs, maar ook 
vooral voor e-commerceplatforms. Zij zullen er in de toekomst voor moeten zorgen dat bedrijven 
(inclusief buitenlandse) die hun platformen gebruiken hun verplichtingen betreffende uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid nakomen. In de praktijk moeten bedrijven die hun goederen 
verkopen via online platforms hun registratienummers aan hen doorgeven om te bevestigen dat 
de goederen op een wettelijk conforme manier op de markt worden gebracht. 
 

▪ de officiële Franse regelgeving 
▪ evolutie van wetgeving 
▪ unieke identificatiecode 

3. ECO-ORGANISMEN 

3.1 ALGEMEEN 

Welke productcategorieën vallen onder de producentenverantwoordelijkheid (REP):  
 

▪ DIY en tuin (ABJ); 
▪ Sport en ontspanning (ASL); 
▪ Sport- of plezierboten (BPS); 
▪ Medische apparaten voor patiënten met zelfperforatie (DISP_MED); 
▪ Meubels en toebehoren (EA); 
▪ Huishoudelijke verpakkingen (EMBM); 
▪ Elektrische en elektronische apparatuur (3E); 
▪ Minerale of synthetische, smeer- of industriële oliën (LUB); 
▪ Speelgoed (JOUET); 
▪ Niet gebruikte medicijnen (MNU); 
▪ Grafisch papier (PAP); 
▪ Batterijen en accu's (PA); 
▪ Banden (PNEU); 
▪ Chemicaliën (PECHIM); 
▪ Tabaksproducten (TABAC); 
▪ Kledingtextiel, Huishoudlinnen en -schoeisel (TLC); 

 

https://www.ecologic-france.com/images/medias/document/18204/faqidentifiant-unique-et-places-de-marche-v10.pdf
https://www.pwcavocats.com/fr/ealertes/ealertes-france/2022/03/evolutions-legislation-en-matiere-responsabilite-elargie-des-producteurs.html
https://www.ecologic-france.com/professionnels/fabricants/l-identifiant-unique-idu-un-numero-de-reference-pour-les-producteurs-metteurs-sur-le-marche-d-eee.html
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3.2 OVERZICHT 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende eco-organismen die elk bevoegd zijn voor 
een specifieke activiteitengroep. De producent of hij die het product op de Franse markt brengt, 
maakt zich lid van één of meerdere eco-organismen die op hun beurt het IDU-nummer aanvragen 
bij ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Of omgekeerd kan eerst een 
IDU-nummer aangevraagd worden waarbij men daarna verwezen wordt naar de gepaste eco-
organismen. 
 
Het is perfect mogelijk dat een fabrikant van bv. speelgoed met batterij moet aansluiten bij 3 
verschillende eco-organismen:  

▪ Speelgoed in plastic: DEE (Ecologic of Ecosystem) 
▪ Batterijen: Corepile ou Screlec 
▪ Verpakking: Léko ou Citéo  

 
Als men hulp nodig heeft bij het kiezen van het juiste eco-organisme, kan men altijd raad vragen 
aan bv. het eco-organisme voor de algemene verpakkingen, Léko of Citeo, omdat zij meestal bij 
elke producent van toepassing zijn. Zij kunnen begeleiden doorheen het hele proces. 
Mits betaling kan men ook een raadsman consulteren om bv. meerdere aangiftes bij verschillende 
eco-organisaties te regelen.) 
 
Bv. 

• Feezeen 
Claude Cauquil  
CEO & Cofounder 
M: +33 6 20 36 24 41 
claude@feezeen.com 
https://en.feezeen.com/  
 

mailto:claude@feezeen.com
https://en.feezeen.com/
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De officiële Franse regelgeving kan teruggevonden worden via de link: 
https://www.ademe.fr/  

4. HET TRIMAN-LOGO 

4.1 TRIMAN-LOGO EN SOORTEN VERPAKKING 

In de Franse milieuwet zijn een aantal wijzigingen van kracht omtrent de recyclagemarkeringen 

op verpakkingen.  

De zogenoemde ’Info-tri’ is een verplichte markering betreffende sorteerinstructies. Het logo geeft 

aan of een verpakking (deels) recycleerbaar is. Het is bedoeld om het sorteren van afval bij 

consumptiegoederen voor de consument te vereenvoudigen. Is het logo niet aanwezig, dan is de 

verpakking niet recycleerbaar en gaat in de restafvalbak. 

Het betreft alle verpakkingen die bestemd zijn voor huishoudens, ongeacht het materiaal van de 

verpakking of het nu recycleerbaar is of niet. De sorteerlogo’s moeten duidelijk zichtbaar zijn op 

de verpakking. Enkel voor glazen drankflessen is dit niet verplicht maar wel aangeraden. 

Verpakking uitsluitend voor professionals (B2B) valt niet onder deze verplichting. 

Onder de producentenverantwoordelijkheid (REP) vallen met name ook de volgende 

verplichtingen: 

▪ het inzamelen, scheiden en recycleren van verpakkingen van huishoudelijke, horeca- en 

medische producten, maar ook van transport- en omverpakkingen; 

▪ het ecologisch verantwoord ontwerpen van verpakkingen; 

▪ het informeren/bewustmaken van consumenten over recyclage. 

Men kan in principe ook een eigen individueel systeem ontwikkelen om alle verpakkingen op het 

einde van hun levensduur zelf terug te winnen en te recycleren maar in Frankrijk heeft de 

meerderheid van de bedrijven ervoor gekozen om dit collectief te doen door middel van eco-

organisaties die zijn goedgekeurd door de overheid. Citeo en Léko nemen vooral de REP van 

huishoudverpakkingen op zich (alles wat uiteindelijk in een huishouden terecht komt en 

weggegooid zal worden), terwijl Adelphe voornamelijk instaat voor verpakkingen voor wijn, sterke 

dranken en medicijnen. 

Het recyclagesymbool Triman-logo is een typische signalering op producten bestemd voor de 

Franse markt. Het logo staat symbool voor de verantwoordelijke burger (zwarte silhouet) die zijn 

afval scheidt op verschillende manieren (drie zwarte pijlen) en daarmee helpt met de recycling 

(ronde pijl links). De drie pijlen verwijzen naar de 3 sorteercategorieën: niet-recycleerbaar, 

recycleerbaar, en glas.  

 

 

https://www.ademe.fr/


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21 december 2022 Regelgeving verpakkingen in Frankrijk pagina 7 van 13 

 

 

Een voorbeeld:  

 

4.2 WANNEER IS HET TRIMAN-LOGO VERPLICHT? 

 



 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 8 van 13 Regelgeving verpakkingen in Frankrijk 21 december 2022 

Men is in Frankrijk als fabrikant of distributeur verplicht een bijdrage te leveren aan een eco-

organisme dat bedrijven adviseert over de sorteermodaliteiten. Het eco-organisme bekijkt onder 

andere de plaats van het te drukken Triman-logo, het soort icoon, de kleur en de recyclage-eisen 

van de soorten verpakking.  

4.3 VOORBEELDEN VAN SOORTEN VERPAKKING 

Primaire verpakking (doos van een tube 

tandpasta) 

 

Secondaire verpakking (folie om 6 flessen 

in een geheel te verkopen of per stuk) 

 

Tertiaire verpakking 

(verzendingsverpakking zichtbaar langs 

de buitenkant bv. bij e-commerce) maar 

eveneens de verpakking die het product 

binnenin stut. 

 

4.4 TRIMAN-LOGO: PRAKTISCH 

▪ Het Triman-logo is in de regel zwart, de aparte iconen kunnen in bepaalde kleuren worden 
weergegeven, volgens de toegelaten kleuren gelinkt aan bepaalde soorten recyclage; 

▪ daarnaast komt het kader met bovenaan links FR voor Frankrijk; 
▪ in het kader zet men tekst met pictogram, tekst of enkel pictogram van de weg te gooien 

verpakking; 
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▪ uiteindelijk komt de bestemming waar het afval moet gedeponeerd worden uiterst rechts 
in het kader met een gekleurde achtergrond. In dit kader plaatst men tekst met pictogram 
of enkel pictogram. Meestal is dit ‘sorteerafval – bac de tri ‘ of ‘glasbak – tri verre’. 

Alle onderdelen die deel uitmaken van de 
verpakking moeten apart vermeld worden 
en aangeduid met een ‘plus-teken’. De delen 
die behoren tot het product, zoals het 
pompje voor handzeep, moeten niet 
vermeld worden.  

Een uitzondering is de dop op een fles. Deze 

fles en dop worden samen afgebeeld en 

weggegooid, omdat de dop te klein is voor 

aparte sortering. Er kan ook bij vermeld 

staan: ‘Laisser la capsule/le bouchon sur la 

bouteille’. 

 

Voor meer dan 2 onderdelen die in dezelfde 

sorteerbak gaan, mag men de term 

‘éléments d’emballage’ voluit geschreven 

gebruiken. 
 

Geldende afmetingen: standaard is dit 18,3 

mm hoog, waarbij de cirkel van het Triman-

logo 10 mm hoog is. De ruimte voor de tekst 

van het weg te gooien afval is minimum 13 

mm lang. 
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Het compacte formaat op kleiner afval is 

9,445 mm hoog, waarbij de cirkel van het 

Triman-logo slechts 6 mm hoog is. 

 

Voor landen waar de regel van sorteren 

identiek is, mag men bovenaan links van het 

kader ook de letters voor de andere landen 

plaatsen naast FR, waarbij Frankrijk steeds 

als eerste staat. Ook telkens in één kleur om 

niet te verwarren met de kleuren van de 

andere landen. 

 

Is het sorteren niet identiek, dan plaatst 

men onder de markering voor Frankrijk de 

gepaste markering voor de andere landen. 

Dat kan zowel horizontaal als verticaal. 

 

Bibliotheek van pictogrammen kan men downloaden via 

• https://www.upmpaper.com/siteassets/files/fr/guide-utilisation-signaletique-
triman-2015-12-v2.pdf 

4.5 BIJDRAGE 

De bijdrage verschilt lichtjes naar gelang het eco-organisme. Bij Citeo zal naast een forfaitair 

bedrag de bijdrage afhankelijk zijn van het aantal op de markt gebrachte producten (Unités de 

Vente Consommateur of UVC’s), het gewicht en het materiaal van de huishoudelijke verpakkingen: 

▪ minder dan 10.000 eenheden: forfaitaire aangifte (80 euro exclusief belasting per jaar). 

▪ tussen 10.000 en 500.000: sectorverklaring. Er worden productfamilies geïdentificeerd met 

bijhorende kosten. Bedrijven hoeven alleen maar hun hoeveelheden per productfamilie 

aan te geven via een verplichte registratie. 

▪ meer dan 500.000 eenheden: verklaring van UVC (Unité de Vente Consommateur). 

Bedrijven moeten gegevens opgeven op soort verpakking, gewicht en soort materiaal. 

Men moet dus jaarlijks (bv. bij Citeo) vanaf 10.000 eenheden aangeven hoeveel en welk type 

verpakkingen gebruikt zijn voor Frankrijk. 

https://www.upmpaper.com/siteassets/files/fr/guide-utilisation-signaletique-triman-2015-12-v2.pdf
https://www.upmpaper.com/siteassets/files/fr/guide-utilisation-signaletique-triman-2015-12-v2.pdf
https://www.citeo.com/le-mag/une-declaration-simplifiee-pour-faire-gagner-du-temps-vos-equipes
https://www.citeo.com/le-mag/une-declaration-simplifiee-pour-faire-gagner-du-temps-vos-equipes
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Verpakkingen die ecologisch verantwoord zijn of het recycleren stimuleren met de juiste 

sorteerinstructies en logo’s worden in Frankrijk beloond met een bonus. Een tariefdaling geldt ook 

als men een sensibiliseringsactie voert. Door dit bonus-malussysteem kan men ook bestraft worden 

als de verpakking het recyclageproces verstoort. 

De eco-organismen helpen hierbij om de juiste keuze van verpakking voor producten te maken. 

Zo bevordert de producent het recycleren en betaalt men minder naarmate de recycleerbaarheid 

groter is. 

Het Groene Puntlogo, van Duitse origine, is verboden in Frankrijk, omdat dit enkel aangeeft dat 

het bedrijf dat het product op de Duitse markt brengt, bijdraagt aan de financiering van de 

selectieve ophaling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Het Groene Punt geeft 

niet aan dat het product bestaat uit gerecycleerd materiaal of zal gerecycleerd worden. Het logo 

biedt geen enkele ecologische meerwaarde voor de consument. 

Desalniettemin heeft de Conseil d’Etat de opschorting gevraagd voor dit verbod in navolging van 

acties van federaties zoals ANIA, AFISE, FEBEA, FCD, GROUP'HYGIENE tot begin 2023 omdat het 

oorspronkelijk in bepaalde landen verplicht was. Tegen deze datum zal een uitspraak volgen. In 

de praktijk wordt het Groene Punt in Frankrijk niet meer op verpakkingen vermeld.  

De nieuwe Info-tri-markering, die in september 2021 door de overheid is gevalideerd, wordt de 

enige referentiemarkering voor huishoudverpakkingen. Elke oudere markering (gestandaardiseerd 

of gepersonaliseerd) wordt niet langer geaccepteerd vanaf 9 maart 2023. Het aanbrengen van de 

nieuwe markering is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat het product op de markt brengt. 

In geval van niet-naleving van de wet voorziet artikel L541-9-4 van de milieuwetgeving in een boete 

van maximaal 15.000 euro per controle. 

Noot: men wordt als producent altijd verantwoordelijk gesteld door deze reglementering, 

zelfs in het geval van private label. Ook als goederen via een distributeur worden verdeeld, 

is men als producent verantwoordelijk voor verpakte goederen. 

Men kan desgewenst overeenkomen met een distributeur om op alle stock (in bv de winkelrekken) 

een sticker aan te brengen, zodat deze producten na 9 maart 2023 op de markt kunnen blijven, 

dixit Citeo. Bij Léko stelt men dat deze producten verder vrij kunnen verkocht worden. Ania 

vermeldt dan weer dan na 9 maart de kleinhandel geen producten meer mag aannemen zonder 

Triman-logo om nog in de winkelrekken te leggen,  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041582873/2022-01-01
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Het Triman-logo is in andere Europese landen niet verplicht maar wel geaccepteerd. 

 

Tip: bekijk de opname van het door Flanders Investment & Trade georganiseerde webinar 

over deze regelgeving.  

5. BRONNEN EN NUTTIGE LINKS 

5.1 BRONNEN 

Afbeeldingen die doorheen de tekst werden gebruikt komen uit de infobrochures van 

https://www.citeo.com/info-tri. Deze brochures zijn na aanmelding te downloaden via het 

platform van Citeo. 

5.2 LINKS 

▪ Ademe Syderep 

https://www.syderep.ademe.fr/en  

▪ Ademe Syderep - FAQ 

https://www.ecologic-france.com/images/medias/document/18204/faqidentifiant-

unique-et-places-de-marche-v10.pdf  

▪ Ecologie.Gouv – Mise en œuvre des lois « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » 

et « Climat et Résilience » 

https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-

circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-

textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril

%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C

3%A9s  

▪ Wetgeving verpakking 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041582873/2022-01-01  

▪ Adelphe 

https://www.adelphe.fr/  

https://youtu.be/_43QoDKzss0
https://youtu.be/_43QoDKzss0
https://www.citeo.com/info-tri
https://www.syderep.ademe.fr/en
https://www.ecologic-france.com/images/medias/document/18204/faqidentifiant-unique-et-places-de-marche-v10.pdf
https://www.ecologic-france.com/images/medias/document/18204/faqidentifiant-unique-et-places-de-marche-v10.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s
https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041582873/2022-01-01
https://www.adelphe.fr/
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▪ Citeo 

https://www.citeo.com/  

▪ Léko 

https://www.leko-organisme.fr/  

▪ ANIA, association nationale des industries alimentaires 

www.ania.net 

5.3 CONTACTEN 

• CITEO 
Anissa Hamroun 
citeo@citeo.com 
https://www.citeo.com/faq-devenir-client  
T:+33 1 88 37 16 44  
Campus circulaire (website e-learning)  
https://campuscirculaire.citeo.com/  

• LEKO 
https://www.leko-organisme.fr/  
Christophe Cheron 
Christophe.cheron@leko-organisme.fr 
Lucile Faineant, Responsable Communication et Marketing 
T: +33 6 31 44 11 03 
lucile.faineant@leko-organisme.fr  

 

Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld 

te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de 

beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van 

volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, 

financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld 

worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De 

verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: november 2022 

https://www.citeo.com/
https://www.leko-organisme.fr/
http://www.ania.net/
mailto:citeo@citeo.com
https://www.citeo.com/faq-devenir-client
https://campuscirculaire.citeo.com/
https://www.leko-organisme.fr/
mailto:Christophe.cheron@leko-organisme.fr
mailto:lucile.faineant@leko-organisme.fr
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