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VERPAKKINGEN 

TRANSFORMING DUTCH SYSTEM 
Het onderzoek ‘Transforming the Dutch linear plastic 
packaging system towards a circular economy: challenges, 
opportunities and implications’ werd uitgevoerd door Salih 
Çevikarslan, prof.dr. Jörg Henseler en dr. Carsten Gelhard. Dit 
artikel in K&R is gebaseerd op de presentatie die is gegeven 
tijdens het symposium over het wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma Sustainable Packaging (2015-2019) van 
het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en het 
Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) op 17 januari in Utrecht. 

En hierin is de inzet van verpakkingen uit volledig 
gerecycled materiaal nog niet toegestaan. Maar, het 
draait hier niet om de absolute waarheid maar om 
bruikbare indicaties om impact in te schatten.

Innovatie stimuleren
De waardeketen voor kunststof verpakkingen is geen 
eenvoudige. Voorbeelden van de schakels zijn de par-
tijen die kunststof verpakkingen produceren, de 
merkeigenaren, de bedrijven die afval verbranden en 
de plasticrecyclers. Voor die dynamische omgeving 
heeft de UT de haalbaarheid en effectiviteit van drie 
beleidsopties geprobeerd te achterhalen. 
•  Optie 1: de kosten voor het verbranden van kunst-

stofafval vier keer zo duur maken. 
•  Optie 2:  een ‘centre of excellence’ oprichten waar 

vooral het mkb in de sector terecht kan voor kennis 
over verpakkingen om recyclering in de praktijk te 
doen slagen. 

•  Optie 3: de afvalbeheersbijdrage aan het Afvalfonds 
Verpakkingen halveren als gerecyclede kunststof 
wordt gebruikt en de bijdrage verdubbelen als virgin 
kunststof wordt gebruikt voor verpakkingen (tarief-
differentiatie). 

Van regen in de drup 
De uitkomsten zijn opmerkelijk. In de huidige situatie 
wordt ongeveer dertig procent van het verpakkingsplas-
tic gerecycled waarbij 36 procent van de kosten is 
gedekt. Op het eerste gezicht lijkt een keuze voor het 
verviervoudigen van de prijs van verbranden nog niet 
zo’n gek idee. Als verbranden duurder wordt, kiest de 
keten vanzelf wel voor recyclen, is de redenering. Maar 
dit blijkt niet zo te zijn, integendeel zelfs. Hoewel de 
financiële dekking van de recycling een dikke twee pro-
cent zou toenemen, zou er wel vier procent minder 
materiaal gerecycled worden dan nu het geval is: van de 
regen in de drup dus.  Hoe dat komt? Çevikarslan: “Als 
je verbranden duurder maakt, is het effect dat de mate-
riaalstromen vuiler worden. Dit komt omdat de belang-
rijkste driver voor het recyclen dan het vermijden van de 
hoge kosten voor het verbranden is en het dus niet veel 
uitmaakt wat ze precies aanleveren. Dit maakt het pro-
ces vooral inefficiënter.”

Stimuleren 
Het stimuleren van de innovatie in verpakkingen, in 
combinatie met gestandaardiseerde scheidings- en 
sorteersystemen lijkt veel beter te werken. Dit zou het 
percentage recycling ruim zeven procent verhogen, ter-

wijl het ook nog de meest kostendekkende optie is. In 
werkelijkheid moet natuurlijk geen zeven procent voor-
uitgang worden geboekt, maar zeventig (!) procent. Als 
het onderzoek iets duidelijk maakt, dan is het wel dat 
de verpakkingsketen nog een lange weg heeft te gaan 
om de kunststofketen te sluiten. 

Simulatie testlab 
Deze uitkomsten van de drie beleidsopties waren overi-
gens niet het belangrijkste doel van het project. Het zijn 
maar voorbeelden van wat er met het model mogelijk 
is. Beleidsmakers kunnen ook andere gegevens en 
beleidsopties in de simulatie stoppen. Zo heeft het pro-
ject behalve dit testlab voor beleidsmakers ook andere 
instrumenten opgeleverd om de toekomst te verkennen. 

Een voorbeeld daarvan is een ‘serious game’, een bord-
spel dat iets van Monopoly weg heeft. Het spel werd 
ontwikkeld om discussies los te krijgen die zouden hel-
pen het model te voeden. Daarmee kunnen partijen in 
de keten ‘het effect op domein-specifieke parameters 
leren kennen’, zoals Çevikarslan het verwoordt.  
Het is daarmee niet zomaar een spelletje. Begrip voor 
elkaars belangen is een belangrijke factor om een keten 
van een rechte lijn naar een cirkel te krijgen. Om zover 
te komen, zou de verpakkingsindustrie veel radicaler 
moeten denken, meent Çevikarslan in een commentaar 
op de website van het Kennisinstituut Duurzaam 
Verpakken (KIDV): ‘Door nieuwe technologische ontwik-
kelingen en veranderende business-modellen te leren 
begrijpen en te implementeren (...) kunnen we het huidi-
ge afvalsysteem verbeteren, zowel in financiële als 
materiële zin. Qua business-modellen zien we grote ver-
anderingen in de manier waarop bedrijven tegenwoordig 
worden gerund. De innovatieve denkwijze en het buiten 
de bestaande paden denken, zoals bedrijven als Uber en 
Airbnb doen, daarvan kunnen we nog veel leren.’ 

% materiële 
circulariteit

% fi nanciële 
circulariteit

Huidige situatie 29,63 36,17

verbranden beprijzen 25,71 38,69

innovatie & kennis 36,89 48,48

tariefdiff erentiatie 31,84 40,29

‘De combinatie van stimulatie 
van innovatie in verpakkingen en 
gestandaardiseerde scheidings- en 

sorteersystemen lijkt 
goed te werken’
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