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Duurzaam verpakken in de 
praktijk
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Afvalbeheerstructuur



Kennisinstituut Duurzaam verpakken

• Verminderen van de milieudruk van 
verpakkingen

• Onderdeel van de 
producentenverantwoordelijkheid

• Ontwikkelen van kennis door 
onderzoek en zo bijdragen aan een 
circulaire economie

• Werken met producenten en 
importeurs van verpakte producten 
aan het verduurzamen van hun 
verpakkingen
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AFVAL GRONDSTOFFEN

GEBRUIK VERPAKKINGS
MATERIAAL

VERPAKT PRODUCT

Gemeenten en
afvalbedrijven

Consumenten

Producenten/importeurs

Verpakkings-
leveranciers

Grondstof-
producenten

Sorteerders en
recyclers



KIDV - activiteiten
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Kennisbasis Onderzoek – in samenwerking met 
experts en universiteiten

BrancheverduurzamingsplannenAdvies op maat voor bedrijven

Meldpunt verpakkingen

Netwerk voor startups en 
verpakkingsinnovaties



Verpakkingen



Verpakkingen 

• Een inwoner van Europa opent gemiddeld 7 
verpakkingen per dag.

• Dit is gemiddeld 157 kilo verpakkingsafval 
per persoon per jaar.

• Wat bijna 40% van het totale 
huishoudelijke afval is.

• Milieu-impact product is vaak veel hoger 
dan die van de verpakking. Goede product 
bescherming zorgt voor minder milieu-
impact. 
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Maatschappelijke druk
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Waar hebben we het in Nederland over? 
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Glas

Glas - gerecycled

Papier/karton

Papier/karton -
gerecycled

Kunststof

Kunststof - gerecycled

Metaal

Metaal - gerecycled

Hout

Hout- gerecycled

VERPAKKINGEN OP DE NL MARKT (2017)

2017 in kiloton Op de markt Gerecycled

Glas 500 431

Papier/karton 1262 1099

Kunststof 512 258

Metaal 216 205

Hout 631 459

Gebaseerd op: Monitoringsrapportage (2017) Afvalfonds verpakkingen



Verduurzaming en een circulaire 
economie



Waar zijn we nu? 
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Een circulaire economie is een

• economisch systeem waarin

• waarde wordt behouden of vergroot door

• hergebruik van producten en grondstoffen en

• door het minimaliseren van het verbruik van 
grondstoffen

Bron: Story of stuff



Hoe maak je dat nu circulair?
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• Meer circulariteit = minder grondstoffen en minder 
milieu impact

• Storten verpakkingsafval niet meer in NL

• Verbranden nu overcapaciteit, niet alleen NL afval, 
maar ook uit UK en Italië

• Focus nu op recycling

Recover

Landfill
Bron: KIDV.nl
Geïnspireerd op J. Cramer

Repair

Recycle

Use

Reduce

Rethink & 
Refuse

Resource

Reuse
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Quiz!



In welke bak hoort deze verpakking?
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In welke bak hoort deze verpakking?
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In welke bak hoort deze verpakking?
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Bedrijven aan de slag



Ambities

• Aandacht voor verduurzaming groeit

• Hoge ambities van bedrijven

• Focus op kunststoffen

• 100% recyclebare verpakkingen

• Alternatieve materialen
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Voorbeelden
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KIDV in samenwerking met 
bedrijven



Brancheplannen Duurzaam Verpakken
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STICHTING WIJNFONDS 



Wetenschappelijk onderzoeksprogramma

• Design for circularity

• 11 onderzoeksthema’s

• Rekenmodel Grondstof uit Verpakkingsafval

• Gemeentelijke bijdrage aan een circulaire economie

• Berekent hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn 
gemaakt uit opgehaald afval binnen uw grenzen

• Uitkomsten uit het model communiceren naar 
inwoners, maakt nut van goed scheiden afval zichtbaar
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www.kidv.nl/wop

https://www.kidv.nl/wop


© Copyright 2019 | KIDV22 20 juni 2019

De verpakking en 
het product

Productbescherming

Productgevoeligheid

Effectief 
productgebruik

Consumenten-
gedrag

Koopgedrag

Gebruik

Weggooigedrag

Beleid en 
strategie

Wet- en regelgeving

Sectorontwikkelingen

Bedrijfsbeleid en 
duurzaamheid

Businessmodellen en 
toekomstscenario’s

Materiaalkeuze en 
verpakkingsproces

Materiaalgebruik en 
grondstof

Verpakkingsproces

Verpakkingssystemen

Logistieke efficiëntie

Verpakken en de 
circulaire economie

Overgang naar een 
circulaire economie

De kunststof
verpakkingsketen

Inzameling en 
recycling

Meten van 
duurzaamheid

Vijf perspectieven op duurzaam verpakken



Beoordelingskader Duurzaam Verpakken

20 juni 2019© Copyright 2019 | KIDV23



Recyclecheck vormvaste kunststof verpakkingen

• Beslisboom

• Is mijn verpakking optimaal recyclebaar of niet?

• Huidige inzamel-, sorteer- en recyclesysteem

• Afvalfonds Verpakkingen gebruikt de 
Recyclecheck bij tariefdifferentiatie

• In ontwikkeling recyclechecks voor: flexibele 
kunststoffen en papier/karton
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Community of Practice: Laminaten

• Recycling van laminaat verpakkingen

• Problemen inventariseren

• Oplossingen in kaart brengen 

• In samenwerking met producenten en 
importeurs, sorteerders, recyclers en 
onderzoekers
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jacobsdouweegberts.com%2Fglobalassets%2Flogo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jacobsdouweegberts.com%2F&docid=-ut7hPP3FVpmwM&tbnid=Pb1nESfspUnZCM%3A&vet=10ahUKEwjJ84KijdDiAhVBwqYKHZT0CBEQMwhHKAAwAA..i&w=272&h=218&bih=963&biw=1920&q=JDE&ved=0ahUKEwjJ84KijdDiAhVBwqYKHZT0CBEQMwhHKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rijnconsult.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fproject-detail%2Fpublic%2Ffrieslandcampina3.png%3Fitok%3DlznxfHcp&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rijnconsult.nl%2Fons-werk%2Ffriesland-campina&docid=cq0s7aiBcNmHGM&tbnid=iPYvecxXS2ohsM%3A&vet=10ahUKEwivs5mwjdDiAhXXxcQBHfvmBR4QMwhTKAEwAQ..i&w=540&h=300&bih=963&biw=1920&q=friesland%20campina&ved=0ahUKEwivs5mwjdDiAhXXxcQBHfvmBR4QMwhTKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdgivdslhqe3qo.cloudfront.net%2Fcareers%2Fphotos%2F36746%2Fnormal_photo_1499939967.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fintersnackgroupgmbhcokg.recruitee.com%2F&docid=V1hTCVL8L0V46M&tbnid=7qI4ZVVTe-v5fM%3A&vet=10ahUKEwiS16S7jdDiAhUPH5oKHcjBDi0QMwhIKAIwAg..i&w=600&h=367&bih=963&biw=1920&q=intersnack&ved=0ahUKEwiS16S7jdDiAhUPH5oKHcjBDi0QMwhIKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Wat gebeurt er met On the Go verpakkingen?
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Bekijk video

https://www.youtube.com/watch?v=vZBgvcJ0MQo&feature=youtu.be


Weggooiwijzer

• Communicatie op de verpakking

• Gebruik een logo om de consument die de 
verpakking wil scheiden te helpen

• Vernieuwing Weggooiwijzer in 2019
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weggooiwijzer.nl

https://www.kidv.nl/4198/weggooiwijzer.html


Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


