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Economie & Bedrijven
Thema: De buitenkant telt

Arjen Slooff, packaging development 
manager van Perfetti Van Melle Bene-
lux, glimt toch wel een beetje van trots. 
Het ‘rücksichtslos’ verminderen van de 
hoeveelheid aluminium en papier in de 
binnenwikkel van Mentos zal dit jaar 
resulteren in 88.000 kilo minder verpak-
kingsmateriaal dan een jaar eerder. Een 
reductie van zo’n 20%. De functionalitei-
ten en verwerkingseigenschappen van de 
verpakking blijven behouden. Kortom, 
de consument merkt niets van de verpak-
kingsreductie. Hoe is dit mogelijk? 
We hebben iets innovatiefs gedaan met 

de overgebleven verpakkingsmaterialen, 
is alles wat Slooff er uit concurrentieover-
wegingen over kwijt wil. De ontwikkeling 
van de innovatie kostte immers veel tijd, 
twee jaar, en geld.
Ook andere bedrijven lieten zich niet 
onbetuigd als het gaat om de verduurza-
ming van hun verpakkingen. Coca-Cola 
bracht een PET-fles op de markt met een 
kortere hals en een kleinere dop. In de 
flessen van de frisdrankfabrikant zit 25% 
gerecycled PET (rPET). In Innocents ver-
pakkingen zit gerecycled kunststof.

Verantwoordelijkheid
Het Besluit beheer verpakkingen, papier 
en karton van 1 januari 2006 verplicht het 
verpakkend bedrijfsleven gemeenten te 
betalen voor het gescheiden inzamelen 
en recyclen van afval. Sinds 2008 betalen 
ondernemingen verpakkingsbelasting. 
Een deel van die belasting, €115 miljoen, 

komt in het afvalfonds terecht van waaruit 
gemeenten geld krijgen. De overige €250 
miljoen verdwijnt naar algemene midde-
len. Namens het bedrijfsleven geeft Stich-
ting Nedvang, opgericht in 2005, uitvoe-
ring aan het Besluit. Omdat bedrijven zelf 
de afvalinzameling en recycling bekos-
tigen, geeft het hen een extra stimulans 
om werk te maken van verduurzaming en 

vermindering van verpakkingen.
Het ophalen van papier en glas loopt al 
jaren vrij soepel. De inzameling- en recy-
clingpercentages zijn vrij hoog. Hetzelfde 
geldt voor metaal. De echte uitdaging 
ligt bij kunststof. “De wet definieert alles 
in materiaalsoort, behalve kunststof. 
Daar onderscheiden ze bijvoorbeeld ook 
diverse groottes”, zegt Philip den Ouden, 

Nederlandse huishoudens en het bedrijfsleven kunnen tevreden zijn met de resultaten van de 

gescheiden inzameling en recycling van verpakkingsafval in 2009. De cijfers overtroffen alle 

verwachtingen en kwamen ruim uit boven het Europese gemiddelde. Toch was er ook kritiek. “Dit 

is een virtuele werkelijkheid.”

Kritiek en lof op cijfers afvalinzameling en recycling

Grijze zak blijft half leeg

‘De wet definieert alles in 
materiaalsoort, behalve 
kunststof’
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De ‘Plastic Heroes’-campagne verloopt succesvol. 
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verpakkingstaks nog niet was ingevoerd. 
Noordhoek: “Met de 90% van opgaven 
bij de Belastingdienst en de 10% uit het 
Nedvang-onderzoek ontstaat er een 
compleet beeld. Dit beeld heeft VROM 
onlangs aan de Kamer aangeboden.”

Nascheiding en registratie
De grijze zak blijft half leeg, constateert 
Philip den Ouden. Bedrijfsleven en bur-
gers zijn op de goede weg om de recy-
cling en afvalinzamelingdoelstellingen 
van 2012 te halen, maar veel kan nog 
beter. Ongeveer de helft van al het afval 
komt van bedrijven. De registratie hier-
van kan beter om in 2012 het “maximale 
resultaat te halen”, vindt Den Ouden. Het 
is dus van belang om de juiste gegevens 

door te geven aan de verwerker.
Ook is niet iedereen het erover eens dat 
noodzakelijkerwijs bronscheiding de eni-
ge weg is naar succes. Nascheiding van 
plastic afval is efficiënter en goedkoper, 
zo blijkt uit onderzoek van zestien Lim-
burgse gemeenten. De voedingsindustrie 
is hier in principe voorstander van, bena-
drukt Den Ouden. Maar de nascheidings-
technologieën dienen zich eerst verder 
te ontwikkelen, wat nog jaren zal vergen. 
Bijkomend nadeel van achteraf scheiden, 
is dat het afval elkaar vervuild waardoor 
het minder goed is her te gebruiken, 
schetst Den Ouden.

directeur van de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie (FNLI). 

Plastic Heroes
Een nieuw inzamelingssysteem voor kunst-
stof was nodig. Net als bij glas en papier 
al gebeurde, zou ook plastic in aparte 
bakken en zakken moeten worden ingeza-
meld. In maart 2009 begon Stichting Ned-
vang in samenwerking met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) een 
grootscheepse mediacampagne, genaamd 
‘Plastic Heroes’ om Nederlanders op te 
roepen hun plastic afval gescheiden in 
te zamelen. Het symbool van de cam-
pagne is een oranje plastic mannetje. Het 
mediaoffensief werpt zijn vruchten af. Alle 
Nederlandse gemeenten op Rotterdam 
na zamelen hun plastic afval apart in. De 
naamsbekendheid van de campagne ‘Plas-
tic Heroes’ ligt op 77%. Bedrijven droegen 
hier aan bij. Verkade, Bolletje en Remia 
zetten het campagnelogo (het oranje 
mannetje) al op hun verpakkingen. Bij 
Coca-Cola prijkt hij op de vrachtwagens. 
Heineken werkte samen met de cam-
pagneorganisatie tijdens het popfestival 
Zand in Almere op 21 augustus. Bezoekers 
werden opgeroepen hun plastic bekers in 
te zamelen en ze bij vier speciaal daarvoor 
opgezette inzameltorens in te leveren.
 “Bedrijven zien dat ‘Plastic Heroes’ past 
in hun doelstellingen voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen”, zegt 
woordvoerder Sven Noordhoek van Stich-
ting Nedvang. Het ultieme doel is om in 
2012 42% van alle kunststof gescheiden 
in te zamelen en her te gebruiken.

Beste jongetje van de klas
Nederland ligt wat dat betreft aardig op 
koers. De doelstelling voor kunststof voor 
2009 was 32%, maar die werd met 39% 
(zie tabel) ruim overtroffen. De Europese 
doelstelling bleef met 22,5% inzameling 
en hergebruik van kunststof ver achter 
bij voorloper Nederland. De Nederlandse 
recyclingbranche voelde zich dan ook niet 
aangesproken door de noodkreet van de 
Europese recyclingorganisatie EuPR dat de 
“Europese recyclingindustrie onder druk 
staat door een tekort aan PET-flessen.”
Volgens Noordhoek is in Nederland 
meer dan genoeg recyclingcapaciteit. 
De Nederlandse aanpak geldt juist als 
voorbeeld voor andere Europese landen. 
“Elders in Europa zijn ze minder ver. 
Frankrijk en België tonen interesse in hoe 
wij onze kunstofinzameling en verwer-
king organiseren”, vertelt Noordhoek. In 
beide landen zamelen ze alleen flacons 

en flessen in, terwijl wij (Nederland, red.) 
alles inzamelen, van bakjes en zakjes tot 
folie, geeft de Nedvang-woordvoerder 
aan.

Vertekend beeld
Niet iedereen is onder de indruk van 
de Nederlandse recycling en afvalin-
zamelingcijfers. “Dit is een virtuele 
werkelijkheid”, reageert Robbert van 
Duin, directeur van Recycling Netwerk, 
waarbij onder andere milieuorganisaties 
als Stichting Natuur en Milieu en Milieu-
defensie zijn aangesloten. Het inzame-
lingspercentage van papier en karton van 
rond de 94% is te hoog. “Dat is onzin als 
je ziet hoeveel papier en karton nog in 
het normale afval zit.” Bovendien vindt 
hij, mogen drankkartons niet worden 
meegegeven met het normale afval. Hier-
voor zou een apart inzamelingssysteem 
moeten komen.
Volgens Van Duin kloppen de berekenin-
gen van Nedvang niet. De hoeveelheid 
gerecycled materiaal wordt gedeeld 
door het verpakkingsmateriaal waar-
over verpakkingsbelasting is betaald. 
Ongeveer 3.100 verpakkende bedrijven 
zijn belastingplichtig, omdat de onder-
nemingen meer dan 50.000 ton verpak-
kingsmateriaal op de markt brengen. 
Deze bedrijven produceren 90% van de 
totale hoeveelheid verpakkingen. In 2008 
lag deze grens nog op 20.000 ton. Tien 
procent blijft in 2009 onder de grens van 
50.000 ton verpakkingsafval en is dus 
niet belastingplichtig. De cijfers geven 
dus een vertekend beeld, redeneert Van 
Duin. Nedvang ontkent dit. De organi-
satie deed onderzoek naar bedrijven die 
de rest (10% van de verpakkingen) op de 
markt brengen en vroeg ze om een opga-
ve van hun verpakkingsmateriaal. Deze 
gegevens toetste Nedvang vervolgens 
aan de cijfers van voor 2008, toen de Maurice de Jong

Tabel 1. Afvalinzameling en recycling

Materiaal Doelstelling 
Nederland 
2009

Resultaat 2008 Resultaat 2009 Doelstelling EU

Glas 90% 87% 92% 60%

Papier/karton 75% 96% 94% 60%

Kunststof 32% 36% 39% 22,5%

Metaal 85% 86% 87% 50%

Hout 25% 36% 38% 15%

Totaal hergebruik 65% 72% 75% 55-80%

Totaal nuttige toepassing 70% 85% 88% 60%

‘Nascheiding van plastic afval 
blijkt efficiënter en goedkoper’

Doelstelling en behaalde resultaten van afvalinzameling en recycling. Bron: Nedvang.
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