
Kerndoelstelling is dat in 2005
maximaal 850.000 ton ver-
pakkingsafval wordt gestort

of verbrand. 70% van het verpak-
kingsmateriaal is bestemd voor her-
gebruik. Bovendien moet in 2005 de
hoeveelheid zwerfafval met tweeder-
de naar beneden. De ondertekenaars
van het convenant, SVM·PACT,
VROM, VNO-NCW en Koninklijke
MKB-Nederland, zijn erg te spreken
over de overeenkomst. Milieuorgani-
saties zijn minder enthousiast. Ze
laken het in hun ogen slappe kunst-

stofbeleid. Natuur & Milieu wijst op
het ontbreken van pittige doelstellin-
gen voor het meermalig gebruik van
grote glazen en plastic flessen. Voor-
al de nieuwe trend naar wegwerpfles-
sen (PET) voor melk, yoghurt en vla
is de stichting een doorn in het oog.
Diverse studies zouden hebben aan-
getoond dat meermalige flessen van-
uit milieuoogpunt echt beter zijn. 

Kunststofrecycling
Dat FCDF een andere mening is toe-
gedaan, is te lezen in een interview
met VMT (nr. 26, 2002). Hierin wijst

het zuivelconcern op de geringe
milieubelasting van deze PET-fles ten
opzichte van de milieubelasting in de
hele zuivelketen. Voor het milieu
pleit volgens het bedrijf ook het feit
dat de succesvolle flessen 50% gere-
cycled PET bevatten. Net als andere
bedrijven die kunststofverpakkingen
op de markt zet, zal FCDF gebonden
zijn aan de nieuwe recyclingspercen-
tages voor kunststoffen. De lat voor
kunststofhergebruik ligt 3% hoger
en komt op 30%. Gudrun Feldkamp,
voorlichter bij SVM·PACT, signaleert
dat veel bedrijven op de goede weg
zijn. “Ons idee is dat er nog veel
winst valt te behalen. Met de Mona-
toetjes gaat het goed. Ze worden uit-
gestanst in de fabriek, dat levert het
nodige kunststofafval op dat terug
moet voor recycling. Niet alle bedrij-
ven zijn zo ver. Daarom hebben we er
een speciaal aandachtspunt van
gemaakt, waar de Vereniging Milieu-
beheer en Kunststofverpakkingen
hard aan trekt.”

Voor de categorie ‘kunststof nuttige
toepassing’ – plastic afval in het res-
tafval dat te vies is voor recycling –
gaat het percentage van 8 naar 15%.
Deze kunststoffractie gaat dienen als
brandstof in cementovens en kolen-
centrales, waar verbranding twee
keer zo veel rendement oplevert als
in afvalverwerkingsinstallaties. 

Zwerfafvalparagraaf
Eyecatcher binnen het convenant is
de nieuwe zwerfafvalparagraaf. Stre-
ven is het aantal blikjes en flesjes in
het zwerfafval in 2005 met 80% terug
te dringen. Uitvoeringsorganisatie
Stichting Nederland Schoon zal het
consumentengedrag mede via lande-
lijke campagnes gaan ombuigen.
Bedrijven als McDonald’s en Coca
Cola participeren hier actief in mee.
Slaagt deze aanpak niet, dan dreigt
alsnog de statiegeldheffing, waar
voormalig milieuminister Pronk
vorig jaar op aanstuurde. Aan Feld-
kamp de vraag waarom de focus ligt
op blikjes en flesjes. Er ligt tot zo
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veel meer afval langs de weg? “Blikjes
en flesjes gebruiken we als maatstaf
of de doelstelling gehaald gaat wor-
den. Ze maken een zichtbaar deel van
alle rommel in de berm uit. Maar wat
uiteindelijk opgeruimd moet worden,
is 45% van de troep. Dat gaat zo ver
als de krant in de berm. Daarbij
meten we stuks en perceptie. Dat het
bedrijfsleven verantwoordelijk is
gesteld voor het zwerfafval, is te dan-
ken aan minister Pronk. Eigenlijk
vinden wij het een ontkenning van
het probleem als je alleen naar de
verpakkingsleverancier, producent en
verkooppunten kijkt. We zien het veel
breder. Het is ook een mentaliteits-
probleem.” 

Extra contributie
In de strijd tegen het zwerfafval
wordt ook druk nagedacht over con-
crete opruimacties conform het Ame-
rikaanse model ‘adopt a highway pat-
rol’. Hierbij financieren bedrijven het
schoonhouden van bepaalde wegge-
deelten. Zijn ze eenmaal vrij van
afval, dan verhoogt dit de weggooi-
drempel. Over de kosten van al deze
plannen is Feldkamp helder. Het
complete bedrijfsleven zal er aan mee
betalen. Bedrijven die veel meeneem-
verpakkingen op de markt zetten,
betalen dubbel. Tot deze laatste cate-
gorie behoren de frisdrank- en zui-
velsector en de zoetwarenindustrie.
“De Stichting EcoVerpakkingen int
de bijdrage voor het verminderen van
zwerfafval en betaalt de actie ‘Neder-
land schoon’. Bedrijven betalen per
consumenteneenheid verpakking,
maar kunnen er ook voor kiezen om
per omzet te betalen.” 

De kosten lijken over de hele linie
best mee te vallen. De standaardcon-
tributie van EcoVerpakkingen
bedraagt 0,15 eurocent per consu-
menteneenheid voor eenmalige ver-
pakkingen. Voor zwerfafvalgevoelige
producten is dat dus 0,3 eurocent.
“Ten opzichte van convenant II blijft
het contributiesysteem hetzelfde. De
extra kosten voor EkoVerpakkingen
bedragen ¤ 10 miljoen per jaar voor
het gemeenschappelijke bedrijfsle-
ven. Dat geld is gereserveerd om het
zwerfafval aan te pakken en ketente-
korten – zoals door een negatieve
glasprijs – op te kunnen vangen.” 

Metaal, glas, karton
Weinig te ‘vrezen’ van convenant III
hebben bedrijven die gebruik maken
van metalen, glazen, papieren en/of

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist.

Het derde verpakkingsconvenant betekent een aanscherping ten opzichte van convenant

II dat 1 januari afliep. De recyling-doelstellingen voor kunststoffen zijn ambitieuzer en de

zwerfafvalproblematiek staat prominent op de convenantagenda. Het zal waarschijnlijk

het laatste convenant in zijn huidige vorm zijn. De toekomst is aan een benadering die

de totale milieubelasting van de combinatie productverpakking integraal benadert.

Vincent Hentzepeter*

Convenant III pakt zwerfafvalp
VERPAKKEN

Aangescherpte verpakkingsrichtlijnen AH
Albert Heijn zal met ingang van het derde verpakkingsconvenant

aangescherpte verpakkingsrichtlijnen uitvaardigen. Deze zijn bin-

dend voor de private label-producenten en richtinggevend voor

de overige toeleveranciers. Caroline André de la Porte, manager

public affairs Nederland, licht toe: “We leggen meer het accent op

een preventieve aanpak. Kijk voor je een verpakking op de markt

zet eerst of je deze niet kunt verbeteren. Dat heeft al geresulteerd

in lichter glas en minder dubbele verpakkingen. We doen dat voor

alle eigen merken. Vaak zien we de A-merkproducent dat overne-

men. Ontwikkelaars komen in een eerder stadium naar ons toe

om verpakkingen te laten toetsen.” 

Eyecatcher binnen 

het convenant is de nieuwe

zwerfafvalparagraaf
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nieuwe en goedkopere methodieken
om de milieudruk van verpakkingen
en producten te kunnen meten. Maat-
gevend wordt de uitstoot van CO2
door de hele keten heen en de hoe-
veelheid afval die moet worden
gestort na verbranding. Deze CO2-
emissie volgt uit het gebruik van
energie voor het maken van verpak-
kingen, het productieproces en het
transport. Momenteel is nog niet pre-

cies uitgekristalliseerd hoe al deze
factoren bij elkaar opgeteld kunnen
worden. Aanvullend onderzoek moet
uitwijzen of de beoogde milieu-indi-
cator inderdaad dé eenduidige
milieuparameter van de toekomst
wordt.

Meer lezen over de zwerfafvalcon-
tributie via www.ecoverpakkingen.nl
onder financiering. Alle ins en outs
over Convenant III staan op
www.svm-pact.nl. ■

kartonverpakkingen. De oude doel-
stellingen blijven gehandhaafd. Dat
betekent dat 90% van het glas en
80% van al het metaal gerecycled
moet worden in 2005. Dit laatste lijkt
een makkie, aangezien het percenta-
ge nu al op 78% staat en steeds meer
afvalscheidingsinstallaties naast
metaal (magnetisch) ook de lichte
aluminiumfractie (met eddy current)
kunnen onderscheppen. 

Voor glas is de inspanning vooral
gericht op het beter scheiden van de
glasfracties, maar dit is vooral een
taak voor gemeenten. Het huidige
recyclingpercentage van 78% moet
in ieder geval met 12 procent
omhoog. Een hele toer, aldus het
Productschap Wijn. Het schap
hamert op een verdere reductie van
het flessengewicht van wijnflessen
en de omverpakkingen. Paul Kooij-
man, beleidsmedewerker milieuaan-
gelegenheden, ziet nog mogelijkhe-
den. “In plaats van te komen met
een zware fles, kun je je imago ook
opkrikken met een lichtere fles met
een opvallend etiket. En probeer de
doos wat kleiner te maken. Tussen-
schotten hoeven niet, als de flessen
dichter op elkaar staan. Deze vragen
leggen we neer bij onze leden. Maar
een veel gehoord knelpunt is dat veel
bedrijven geen invloed kunnen uitoe-
fenen op de fles die ze kopen. Dat is
alleen weggelegd voor grote wijnim-
porteurs.” 

De recyclingdoelstelling voor
papier en karton zijn met het intre-
den van Convenant III omlaag
gegaan van 85 naar 75%. Dit lijkt het
hoogst haalbare, zo blijkt uit opgave
door de gemeenten. Niet al het

papier kan worden ingezameld,
omdat het bijvoorbeeld verdwijnt in
de GFT-bak of bij het restafval. Des-
alniettemin is de 75% een aanscher-
ping, omdat dit percentage nog niet
wordt gehaald. Directeur Schrijver
van de Vereniging Golfkarton ver-
wacht echter niet dat dit voor zijn
branche zal leiden tot extra druk. Hij
schat in dat al bijna 80% van de
gebruikte golfkartonnen verpakkin-
gen terugkomt via het oud papier. 

Integrale benadering
Integratie van het verpakkingsdossier
in het productenbeleid. Dat is de
nieuwe koers die waarschijnlijk na
Convenant III gevaren gaat worden.
Dit betekent dat op termijn het ver-
minderen van de totale milieudruk
van het product, inclusief de verpak-
king, uitgangspunt wordt. Het voor-
deel van deze benadering is dat de
totale milieubelasting van voedings-
middelen wordt bepaald en niet
alleen het verpakkingsonderdeel.
Illustratief is een relatief zware ver-
pakking die de houdbaarheid van een
product sterkt verbetert. Qua milieu-
belasting scoort deze oplossing vol-
gens het huidige convenant subopti-
maal. Bezien vanuit integraal oog-
punt kan de balans ten gunste van de
zware verpakking doorslaan, omdat
deze combinatie van product en ver-
pakking tot minder bederf leidt.
Daardoor daalt de totale milieudruk
meer dan bij een flinterdunne ver-
pakking het geval zou zijn geweest. 

Betekent dit terug naar de kostbare
en voor discussie vatbare LevensCy-
clusAnalyse (LCA)? Geenszins,
SVM·PACT en VROM onderzoeken

roblematiek aan

Recyling van

levensmiddelenverpakkin

gen die over de datum

zijn bij Sita Food

Recycling.
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Convenant III versus Convenant II
1. Toevoeging zwerfafvalparagraaf. Aantal blikjes en flesjes langs

de wegen in 2005 met 80% omlaag;

2. Bedrijven moeten hergebruik kunststof materialen opvoeren

met 3% tot 30%;

3. Recyclingdoelen papier en karton omlaag van 85 naar 75%;

4. Recyclingdoelen glas en papier constant op respectievelijk 90 en

80%.

Een veelgehoord knelpunt is 

dat veel bedrijven geen invloed kunnen

uitoefenen op de fles die ze kopen


