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Marktactueel

Stelling: ‘Kritiek op inzameling kunststof 
ondermijnt duurzaam imago voedings
industrie’

a) Eens. De inzameling is niet perfect, maar een goede eer-
ste stap.

b) Oneens. Kritiek is terecht, de voedingsmiddelenindustrie 
spiegelt het te mooi voor. 

c) Minder kunststofverpakkingen gebruiken, is pas echt 
duurzaam.

Volgens Robbert van Duin, voorzitter van het Recycling Net-
werk is de kunststofinzameling – veel – minder succesvol dan 
ons wordt voorgespiegeld. 
“De respons bedraagt in de meeste gemeentes niet meer dan 
10-20%. In niet-Diftar-gemeentes (waar 70% van de huishou-
dens zit) wordt gemiddeld zo’n 20% opgehaald van wat in 
de best scorende gemeente wordt opgehaald. 
Bovendien deugen de recyclingpercentages die worden 
opgegeven door de lobby- en uitvoeringsorganisatie Ned-
vang niet. Er zit in het huishoudelijk restafval nog veel meer 
verpakkingsafval dan er zou zijn als de Nedvang-cijfers juist 
waren. Ook leidt de grove manier van inzamelen ertoe dat 
het uiteindelijk resterende recyclingmateriaal weinig waarde 
heeft. Overall moet er zelfs worden betaald voor de afzet 
van het materiaal dat uit de sorteerfabriek komt. Er wordt 
dus betaald voor de toezegging dat het materiaal wordt 
hergebruikt. Als brandstof levert het uiteraard geld op. En 
dan te bedenken dat met dit soort hergebruik ook maar wei-
nig nieuwe kunststofproductie wordt vervangen, zodat de 
milieuwinst onvoldoende is. En daar was het allemaal toch 
om begonnen …”
 
Volgens verpakkingstechnoloog Ulphard Thoden van Velzen, 
loopt de gescheiden inzameling van kunststofverpakkings-
afval echter voorspoedig. “Er zijn geen andere voorbeelden 
bekend van een zo snelle invoering van een gescheiden 
inzamelingssysteem van burgers die zulke hoge inzamel-
percentages binnen een jaar laten zien. De komende jaren 
zal er nog flink gesleuteld worden aan de hele keten van 
inzameling - overslag - sorteren - opwerken en zullen er nog 
verbeteringen worden doorgevoerd. Hierbij moet je denken 
aan hogere inzamelhoeveelheden, verbeterde sorteerpercen-
tages, hoogwaardigere toepassingen en lagere systeemkos-
ten.”

Van de stemmers op de website vindt bijna 40% de inzame-
ling van kunststof een goede eerste stap.

Stelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl
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Kritiek op inzameling 
kunststof afval
Brancheorganisaties CBL 
en FNLI zijn niet te spreken 
over de uitlatingen van Van 
Gansewinkel-topman Ruud 
Sondag in dagblad Trouw over 
de inzameling van plastic afval. 
De bestuursvoorzitter van de 
afvalverwerker stelde dat de 
helft van het ingezamelde plas-
tic afval niet voor hergebruik 
in aanmerking komt, maar in 
Duitse verbrandingsovens ver-
dwijnt.
Stichting Nedvang, die 
bedrijfsleven en gemeenten 
ondersteunt bij de afvalinzame-
ling, reageert woedend op de 
“onjuiste en schadelijke uitspraken”, van Sondag. 
Tachtig procent van al het plastic verpakkingsafval van huishou-
dens krijgt een tweede leven, verklaart Nedvang-directeur Jan 
Storm. De inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Ruimte 
controleert dit geregeld. De Federatie Nederlandse Levensmidde-
len Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
steunen Nedvang. FNLI-directeur Philip den Ouden verwerpt de 
uitspraken van Sondag. “Iemand in zijn positie in de afvalmarkt zou 
beter moeten weten. Hij beschadigt zijn geloofwaardigheid met 
deze uitspraken.”
Volgens een woordvoerder van Van Gansewinkel zijn de uitspraken 
van Sondag verkeerd uitgelegd. De topman van de afvalverwerker 
probeerde te zeggen dat plastic afval voor laagwaardig hergebruik 
beter de afvaloven in kan. De inspanningen van de inzameling en 
verwerking wegen namelijk niet op tegen de winst.
• www.nedvang.nl

‘Groente’slachtoffers
Opnieuw hebben met patho-
genen besmette groenten 
diverse ziekte-uitbraken 
veroorzaakt, soms zelfs met 
dodelijke afloop, zo is te lezen 
in de novembereditie van de 
Nieuwsbrief VoedselVeiligheid. In 
Groot-Brittannië werden enkele 
honderden mensen ziek door 
het eten van met Salmonella 
bareilly besmette rauwe kiem-
groenten, vermoedelijk taugé. 
Een 82-jarige vrouw overleed. 
Britse gezondheidsautoriteiten 
adviseren kiemgroenten niet 
te mijden, maar wel te wassen. 
Kwetsbare groepen kunnen ook 
dan deze groente beter vermij-
den dan wel verhitten. 
• www.vmt.nl

“Anders dan sommige 
geluiden willen doen 
geloven, heeft niet iedere 
CEO van een levensmid-
delenbedrijf een zwem-
bad in de tuin, zijn mil-
joenenbonussen in onze 
industrie uit den boze en 
worden de vervoersmid-
delen van onze directeu-
ren door henzelf en niet 
door de butler bestuurd.”
Philip den Ouden, direc-
teur FNLI in Berichten 
Buitenland, oktober 
2010.
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