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Samenvatting

De manier waarop wij in Europa verpakkingen gebruiken, kan nog sterk worden verbeterd. De overgrote

meerderheid van de verpakkingen op de markt verliest meer dan 95% van zijn waarde na het eerste gebruik.1 De

afgelopen decennia hebben geleid tot een ongekende toename van het gebruik van verpakkingen en een afname

van de herbruikbaarheid2 en recycleerbaarheid van verpakkingen.3

Hoewel preventie en hergebruik sinds 2008 prioriteit krijgen in de Europese afvalhiërarchie in de kaderrichtlijn

afvalstoffen (WFD) en in de richtlijn verpakking en verpakkingsafval (PPWD), is alle verpakkingsgerelateerde

wetgeving bijna volledig gericht op wegwerpverpakkingen. Uit de bestaande studies en analyses van de

milieueffecten van wegwerp- en herbruikbare verpakkingen is bekend dat de omstandigheden waaronder de

verpakking wordt geproduceerd en gebruikt (bijv. productieproces; wijze van vervoer, energiemix, frequentie van

hergebruik (aantal cycli); retourlogistiek en einde-levensduur) bepalen welk type verpakking in een bepaalde

context de meest duurzame en kosteneffectieve oplossing biedt.4

In een context waarin steeds meer publieke aandacht wordt besteed aan de dringende noodzaak om onze

economieën koolstofvrij te maken en over te schakelen op een circulair gebruik van hulpbronnen en materialen,

worden de duidelijke beperkingen van wegwerpverpakkingen blootgelegd en staan herbruikbare verpakkingen nu

hoog op de agenda van beleidsmakers en belangrijke marktspelers. De grote vraag is echter waar en hoe met

deze overgang naar circulariteit moet worden begonnen wanneer het hele detailhandelsdistributiesysteem is

ontworpen om met wegwerpverpakkingen te werken.

De nadruk die de industrie en de beleidsmakers de laatste decennia hebben gelegd op verpakkingen voor

eenmalig gebruik heeft geleid tot een situatie waarin er nog steeds een groot gebrek is aan gegevens over de

manier waarop in Europa herbruikbare verpakkingen worden gebruikt. Dit gebrek aan basisgegevens maakt het

onder meer moeilijk om een stappenplan op te stellen voor de invoering van herbruikbare verpakkingen waar dat

zinvol is.

Daarom wordt met dit rapport getracht om het bewijsmateriaal te leveren dat nodig is (vanuit kwantitatief en

kwalitatief oogpunt) om te bepalen welke productcategorieën het meest geschikt zijn voor de overgang van

bepaalde verpakkingen van wegwerpverpakkingen naar herbruikbare opties.

Dit rapport is gebaseerd op een studie (hierna ‘de studie’ genoemd) die Zero Waste Europe (ZWE) heeft laten

uitvoeren door het Recycling Netwerk Benelux (RNB), als onderdeel van een Europees project - het ReuSe

Vanguard Project (RSVP) - dat ook steunt op de actieve betrokkenheid van stakeholders uit 5 Europese landen,

namelijk België, Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk, de EU en daarbuiten. Met dit verslag willen wij de

aandacht vestigen op de bevindingen van de studie met betrekking tot de concrete verpakkingssectoren die het

4 Zero Waste Europe, Reloop en Universiteit Utrecht, Reusable VS single-use packaging – A review of environmental impact, Executive
summary beschikbaar op: www.zerowasteeurope.eu/library/executive-summary-reusable-vs-single-use-packaging

3 Rethink Plastic Alliance, Zero Waste Europe, Friends of the Earth Europe, Justifying Plastic Pollution: The shortcomings of Life Cycle
Assessments in Food Packaging Policy. Beschikbaar op:
www.zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_report_justifying-plastic-pollution_the-shortcomings-of-lc
as-in-food-packaging-policy_FoEE.pdf

2 Reloop, What We Waste, beschikbaar op:
www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2021/04/What-We-Waste-Reloop-Report-April-2021-1.pdf

1 EMAF, The new plastics economy rethinking the future of plastics and catalysing, beschikbaar op:
ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-and-catalysing
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grootste potentieel bieden wat betreft hun milieueffecten en de haalbaarheid van de vervanging (geheel of

gedeeltelijk) van wegwerpverpakkingen door herbruikbare (of geen) verpakkingen in de komende jaren.

Voor zover wij weten, is dit de eerste studie waarin de Europese verpakkingsmarkt kwantitatief en kwalitatief

wordt geanalyseerd met het doel specifieke marktinterventies op te sporen die de overgang van bepaalde

verpakkingen van wegwerp naar herbruikbare opties mogelijk zullen maken.

5



Methodologie van de studie

De studie was gebaseerd op een iteratief onderzoek in samenwerkingsverband dat was opgezet volgens een

trechtervormige aanpak. Deze aanpak hielp bij het selecteren van 5 prioritaire producten waarvoor verdere

marktinterventieplannen zouden worden ontwikkeld voor de overgang van verpakkingen voor eenmalig gebruik

naar herbruikbare verpakkingen.

De trechtervormige benadering ging uit van een lijst van honderden productcategorieën (geselecteerd op basis

van de Classification Of Individual Consumption according to Purpose (COICOP)), die meer dan 230 producten en

diensten op het meest gedetailleerde niveau bevat (Eurostat, 2022a). Deze lijst werd in een aantal stappen verder

ingekort aan de hand van een reeks criteria (zie afb. 2) tot de uiteindelijke lijst van de 5 meest geschikte

producten om geheel of gedeeltelijk over te schakelen op herbruikbare oplossingen.

De studie werd in twee delen gesplitst:

● Deel 1: Kwantitatieve beoordeling

In het eerste deel werd het verpakkingslandschap in Europa in kaart gebracht door middel van een iteratief

onderzoek in samenwerkingsverband, waarbij 20 producten werden gekwantificeerd in termen van hun:

● Verbruik;

● Het gewicht van hun verpakking en van de materialen in deze verpakking;

● De daarmee samenhangende druk op het milieu; en

● Percentages afvalrecycling en zwerfafval.
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De kwantificering is van toepassing op 2019 als basisjaar, en heeft betrekking op Nederland, België, Duitsland,

Frankrijk, Spanje en de EU28.

De 20 productverpakkingen die in het eerste deel werden onderzocht, waren: 1 & 2) babyvoeding in zakjes en

potjes; 3) bier; 4) schoonmaakmiddelen; 5) groenteconserven; 6) droge levensmiddelen (verder verfijnd tot pasta

en rijst); 7) vruchtensappen; 8) melk en melkdranken (verder verfijnd tot melk); 9) oliën en vloeibare vetten voor de

keuken (verder verfijnd tot olijfolie); 10) postdiensten (verder verfijnd tot post en pakketten); 11) shampoos en

douchegels (verfijnd tot haarverzorgingsproducten); 12) frisdranken; 13) druiven; 14) water (verfijnd tot

koolzuurhoudend water en niet-koolzuurhoudend water); 15) wijn; 16) meeneem-warme dranken; 17 & 18)

meeneem- en bezorgmaaltijden (verfijnd tot pizza en andere maaltijden); 19) textielwasmiddelen en

wasverzachters (beperkt tot wasverzachters); en 20) yoghurt.

Voor het doeleinde van dit rapport hebben we de 20 producten in 4 marktsectoren verdeeld:

● Dranken: Bier, frisdranken, water (bruisend en plat water), wijn, vruchtensappen, melk en

melkdranken;

● e-Commerce: Postdiensten (verfijnd tot post en pakketten);

● Take-away: meeneem-warme dranken en meeneem- & bezorgmaaltijden;

● Detailhandel (met uitzondering van dranken): babyvoeding in zakjes en potjes,

schoonmaakmiddelen, groenteconserven, droge levensmiddelen (verder verfijnd tot deegwaren

en rijst), oliën en vloeibare vetten voor de keuken (verder verfijnd tot olijfolie), shampoos en

douchegels (verder verfijnd tot haarverzorgingsproducten), tafeldruiven, textielwasmiddelen en

wasverzachters (verder beperkt tot wasverzachters), en yoghurt.

● Deel 2: Kwalitatieve beoordeling

Uit de resultaten van deze kwantitatieve beoordeling zijn in de studie 7 producten geselecteerd voor een

aanvullende kwalitatieve beoordeling; dit zijn: (i) schoonmaakmiddelen, (ii) droge levensmiddelen, (iii) frisdranken

& (bruisend) water, (iv) postdiensten, (v) meeneem- en bezorgmaaltijden, (vi) meeneem-warme dranken en (vii)

wijn.

De aanpak voor dit tweede deel verliep als volgt:

● Er werden 7 producten vastgesteld die in aanmerking kwamen als potentiële interventiepunten

wat betreft hun mogelijkheden om over te schakelen van wegwerpverpakking naar herbruikbare

verpakking (of verpakkingsvrij).

● Kwalitatieve beoordeling van de vooruitzichten om over te schakelen van wegwerp- naar

herbruikbare of (verpakkingsvrije) verpakkingen.

● Identificatie van de laatste 5 productcategorieën die het meest in aanmerking komen voor de

overgang naar herbruikbare verpakkingen.

Daarom werden in het tweede deel de mogelijkheden voor een overgang van wegwerpverpakkingen naar

herbruikbare verpakkingen (of verpakkingsvrij) voor de 7 bovengenoemde producten kwalitatief beoordeeld, en

vervolgens de laatste 5 productcategorieën geselecteerd die het meest in aanmerking komen voor een overgang

naar herbruikbare verpakkingen.
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Vervolgens werden op basis van de aanvullende kwalitatieve beoordeling 5 eindproducten geselecteerd die het

meest geschikt waren om geheel of gedeeltelijk over te schakelen op herbruikbare verpakkingen, namelijk: (i)

frisdranken & (bruisend) water, (ii) postdiensten, (iii) meeneem- en bezorgmaaltijden, (iv) meeneem-warme

dranken en (v) wijn.

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten voor zowel het eerste als het tweede deel.
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De kwantitatieve beoordeling

Voor de beoordeling van het productverbruik is in de studie gebruik gemaakt van een mix van handelsstatistieken

(zoals van de Europese Unie (Eurostat, 2022b) of de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO, 2022) en gegevens

uit andere betrouwbare gegevensbronnen, aangezien handelsstatistieken gewoonlijk geen exacte indicatie geven

van het productverbruik.

De kwantificering voor elk geselecteerd product begon met het verbruik ervan, dat de basis vormde voor de

kwantificering van het gewicht van (de materialen in) de wegwerpverpakking voor elke productcategorie; die

vormden op hun beurt de basis voor de kwantificering van de daarmee samenhangende milieueffecten.

Niettemin werd de kwantificering van de verpakking van de gekozen productcategorieën, afhankelijk van de

beschikbaarheid van gegevens, ofwel afgeleid van verkoopgegevens - die al dan niet openbaar konden worden

gemaakt (bijv. GlobalData - het meest in het geval van dranken), zoals volumes of het totale aantal verkochte

eenheden - ofwel gebaseerd op het zelf wegen van de meeste momenteel gebruikte verpakkingsformaten en

extrapolaties op basis van het aantal inwoners in elk land en de EU28, zoals ontleend aan Eurostat (2022c). Meer

gedetailleerde informatie over de criteria en de beoordeling is te vinden in tabel 2 van de studie.

Volgens de referentiestudie vertegenwoordigen de gegevens de beste kwaliteit die momenteel beschikbaar is,

aangezien de verpakking van de meeste producten nog niet eerder is gekwantificeerd.

Verpakkingsverbruik
De bevindingen van de kwantitatieve beoordeling van de 20 geselecteerde producten worden hieronder

beschreven. De gegevens van alle in dit rapport beoordeelde en gekwantificeerde producten hebben betrekking

op wegwerpverpakkingen.

In de EU28 bedroeg het verbruik van wegwerpverpakkingen (in kton) voor de onderstaande producten in 2019:

PS: De onderstaande gegevens hebben een kleurcode gekregen naar gelang van hun kwaliteit, waarbij de groene

gegevens als van goede kwaliteit worden beschouwd en de rode als van middelmatige kwaliteit.5

Drankverpakking:
● Wijn (in glazen flessen voor eenmalig gebruik): 7.651,5 kton wegwerpverpakking.

● Bier: 3.465,1 kton wegwerpverpakking.

● Frisdrank: 1.056,4 kton6 wegwerpverpakking.

● Bruisend water: 831,3 kton wegwerpverpakking.

6 Een kiloton of metrische ton (kton) is de standaardindicator. Basiseenheid voor massa is de kilogram. 1 kton is gelijk aan 1.000.000
(1 miljoen) kilogram.

5 In de referentiestudie werden de gegevens geclassificeerd als goed, redelijk, middelmatig; naar gelang van de bronnen van de
verkregen gegevens voor produktverbruik en produktverpakking. Aangezien sommige gegevens voor het productverbruik en de
verpakking gemengd waren (met inbegrip van goede/redelijke/middelmatige gegevens), hebben wij in dit rapport de gegevens in twee
categorieën ingedeeld: goed (alleen de productcategorieën waarvoor zowel het productverbruik als de verpakking als goed werden
geclassificeerd) en middelmatig (voor de productcategorieën waarvoor de gegevens gemengd waren, redelijk en middelmatig).
Volgens de referentiestudie vertegenwoordigen de gegevens de beste kwaliteit die momenteel beschikbaar is, aangezien de
verpakking van de meeste producten nog niet eerder is gekwantificeerd. Gedetailleerde informatie over de classificatie is beschikbaar
in de studie (p.15).
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● Plat water: 779,2 kton wegwerpverpakking.

● Vruchtensappen, nectars en niet-koolzuurhoudende dranken (met fruitsmaak): 597,3 kton

wegwerpverpakking.

● Melk: Het aandeel van melk verkocht in kartonnen melkdozen of plastic kannen is onbekend.

Daarom is het totale verpakkingsgewicht gekwantificeerd alsof alle melk voor 100% in de ene of

de andere verpakking zou zitten.

○ Als 100% in plastic wegwerpkannen van 2 liter zou zitten: 805,9 kton

PET-verpakkingsmateriaal.

○ Als 100% in kartonnen dozen van 1 liter voor eenmalig gebruik zou zitten: 764 kton

kartonnen verpakkingsmateriaal, 40,7 kton aluminium en 213,9 kton HDPE.

VERBRUIK VAN WEGWERPVERPAKKINGEN (in kton)

WEGWERPVERPAKKINGEN VOOR DRANKEN 14.380,80

Wijn (glas voor eenmalig gebruik) 7.651,50

Bier 3.465,10

Glazen flessen 3.117,99

Aluminium blikken 258,60

PET-flessen 88,50

Frisdrank 1.056,40

Glazen flessen 345,60

Aluminium blikken 149,10

PET-flessen 561,70

Bruisend water 831,30

Glazen flessen 188,30

Aluminium blikken 3,20

PET-flessen 639,80

Plat water 779,20

Glazen flessen 131,30

PET-flessen 646,20

Kartonnen dozen 1,70

Sappen 597,30

Glazen flessen 276,40

Aluminium blikken 6,10

PET-flessen 125,70

HDPE-flessen 2,20

Kartonnen dozen 180,50

Zakjes van aluminiumfolie 0,60

Melk
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Als 100% plastic kannen 805,90

Als 100% kartonnen dozen 1.018,60

e-Commerce verpakking:

● Postdiensten: in 2019 werden in de EU28 59 miljard eenheden wegwerpverpakkingen voor

postdiensten gebruikt, wat overeenkomt met 2.848,2 kton verpakking.

VERBRUIK VAN WEGWERPVERPAKKINGEN (in kton)

e-Commerce VERPAKKING VOOR EENMALIG GEBRUIK 2.848,20

Kartonnen verzenddozen 2.495,40

Papieren enveloppen 283,50

Plastic kaft voor tijdschriften 44,80

Plastic verzendzakken 24,50

Meeneemverpakking:

● Meeneembekers voor warme dranken (voor eenmalig gebruik): in 2019 werden in de EU28 17,1
miljard eenheden wegwerpverpakkingen voor meeneem-warme dranken gebruikt, wat
overeenkomt met 169,7 kton verpakking.

● Verpakkingen (eenmalig gebruik) voor meeneem- en bezorgmaaltijden:
○ Voor pizza in kartonnen dozen: 1,4 miljard wegwerpverpakkingen voor

meeneempizza's, wat overeenkomt met 186,5 kton verpakking.

○ Andere dan pizza: 16,5 miljard wegwerpverpakkingen voor meeneem- en
bezorgmaaltijden (andere dan pizza), wat zou overeenkomen met:

■ Als 100% in polypropyleen (PP) zou zitten: 519,8 kton.

■ Als 100% in papier verpakt zou worden: 430,9 kton.

■ Als 100% in aluminium zou zitten: 125,4 kton.

VERBRUIK VAN WEGWERPVERPAKKINGEN

MEENEEMVERPAKKING EENMALIG GEBRUIK Gewicht in kton

Warme dranken om mee te nemen 169,70

Papieren bekertjes 31,90

Plastic bekers 137,80

Afhaalmaaltijden

Kartonnen pizzadozen 186,50

Andere dan kartonnen pizzadozen 430,90
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Kunststof (PP) 519,80

Aluminium 125,40

Verbruik verpakkingen in detailhandel (andere dan dranken
en take-away):

● Babyvoeding in zakjes voor eenmalig gebruik: Het aandeel van babyvoeding die in zakjes of
potjes wordt verkocht, is onbekend. Daarom is het totale verpakkingsgewicht gekwantificeerd
alsof alle babyvoeding voor 100% in de ene of de andere verpakking zou zitten.

○ Als 100% in plastic zakjes voor eenmalig gebruik zou zitten: 8,7 kton plastic (PP)
materiaal.

○ Als 100% in glazen potten voor eenmalig gebruik zou zitten: 70 kton glazen
verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik.

● Schoonmaakmiddelen in plastic flessen voor eenmalig gebruik: Er waren niet voldoende

gegevens beschikbaar. De gegevens uit België zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de andere

betrokken landen en de EU28, die qua verpakkingsgewicht 131,5 kton PET-flessen en 54,8 kton

HDPE-flessen vertegenwoordigen.

● Groenteconserven: Er waren niet voldoende gegevens beschikbaar. Gegevens uit Duitsland en
Frankrijk zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de andere betrokken landen en de EU28.

○ In metalen blikken voor eenmalig gebruik: in 2019 werd 12,8 miljard aan metalen blikjes
verbruikt, waarvan het geschatte verpakkingsgewicht 2.826,3 kton bedroeg, waaronder
668 kton stalen verpakkingen.

○ In glazen potten voor eenmalig gebruik: 15,1 miljard potten van 340g, waarvan het
geschatte gewicht 2.826,3 kton zou bedragen, waaronder 2.584,5 kton glazen potten
voor eenmalig gebruik en 166,3 kton voor de ijzeren deksels.

● Haarverzorgingsproducten in plastic flessen voor eenmalig gebruik: Er waren niet voldoende
gegevens beschikbaar. Gegevens uit Nederland zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de andere
betrokken landen en de EU28: in 2019 werden 5 miljard flessen haarverzorgingsproducten
verbruikt, goed voor 1,5 miljard verbruikte liters. Wat het verpakkingsgewicht betreft, gaat het
om 84,1 kton HDPE-flessen en 81,4 PET-flessen elk.

● Yoghurt: Het totale verpakkingsgewicht is gekwantificeerd alsof alle yoghurt voor 100% in de
ene of de andere verpakking zou zitten.

○ Als 100% in kartonnen dozen van 1 liter voor eenmalig gebruik zou zitten: In de EU28
zouden in 2019 ongeveer 11,7 miljard eenheden yoghurt in kartonnen dozen zijn
geconsumeerd, met een volumegewicht van 371,1 kton, bestaande uit 278,3 kton
karton, 77,9 kton HDPE plastic bekleding en 14,8 kton aluminium bekleding.

○ Als 100% in plasticverpakkingen voor eenmalig gebruik zou zitten: In de EU28 zouden
in 2019 ongeveer 94 miljard eenheden yoghurt in kunststofverpakkingen zijn
geconsumeerd, met een volumegewicht van 411,3 kton PP-kunststof, 250,6 kton
coreboard-overfolie en 23,7 kton aluminium.
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● Olijfolie in plastic flessen voor eenmalig gebruik: In de EU28 werden in 2019 ongeveer 2 miljard
plastic flessen voor olijfolie verbruikt, waarvan het gewicht van de PET-verpakking overeenkomt
met 95,5 kton.

● Pasta en rijst - als 100% in plastic zakken voor eenmalig gebruik zou zitten: Zowel deegwaren
als rijst zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar in kartonnen dozen of plastic zakken met een
onbekend marktaandeel. Voor deze kwantificering is er in de studie van uitgegaan dat 100% van
de pasta en rijst uitsluitend in plastic wegwerpzakken verkrijgbaar zou zijn.

○ Pasta: In de EU28 werd in 2019 ongeveer 4.593,2 kton pasta geconsumeerd, waarvan
het gewicht van de PP-verpakking overeenkomt met 13,8 kton.

○ Rijst: In de EU28 werd in 2019 ongeveer 2.344,8 kton rijst geconsumeerd, waarvan het
gewicht van de PP-kunststofverpakking overeenkomt met 18,1 kton.

● Tafeldruiven in plastic bakken voor eenmalig gebruik: In 2019 werden voor tafeldruiven 4,9
miljard plastic bakken voor eenmalig gebruik verbruikt, waarvan het gewicht van de
PET-verpakking overeenkomt met 97,9 kton.

● Textielverzachters in plastic flessen voor eenmalig gebruik: Er waren niet voldoende gegevens
beschikbaar. Gegevens uit België zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de andere betrokken
landen en de EU28: in 2019 werd 667 miljoen liter textielverzachter verbruikt, waarvan het
verpakkingsgewicht overeenkomt met 32,9 kton PET-flessen en 13,7 kton HDPE-flessen.

VERBRUIK VAN WEGWERPVERPAKKINGEN

DETAILHANDELSVERPAKKING VOOR EENMALIG
GEBRUIK

Gewicht in kton

Babyvoeding in zakjes voor eenmalig gebruik

Indien 100% in plastic zakjes 8,70

Indien 100% in glazen potten 70,00

Schoonmaakmiddelen in plastic flessen voor eenmalig
gebruik

PET-flessen 131,50

HDPE-flessen 54,80

Groenteconserven

Metalen blikken 668,00

Glazen potten 2.584,50

Haarverzorgingsproducten in plastic flessen voor
eenmalig gebruik

PET-flessen 81,40

HDPE-flessen 84,10

Yoghurt

Indien 100% in kartonnen dozen: 371,10

- Karton 278,30

- HDPE plastic bekleding 77,90

13



- Aluminium bekleding 14,80

Indien 100% in plastic verpakkingen: 685,43

- PP plastic 411,13

- Kartonnen omhulsel 250,60

- Aluminium 23,70

Olijfolie

PET-flessen 95,50

Pasta in PP plastic eenmalig gebruik 13,80

Rijst in PP plastic eenmalig gebruik 18,10

Tafeldruiven in PET plastic 97,90

Textielverzachters in plastic flessen voor eenmalig
gebruik

PET-flessen 32,90

HDPE-flessen 13,70

Uit de bovenstaande gegevensanalyse kan worden afgeleid dat de twee productcategorieën met het
hoogste verbruik in termen van verpakkingsgewicht (van de 20 geselecteerde productcategorieën) zijn:

● de drankensector met een totaal van 14.380,80 kton wegwerpverpakking en
● e-Commerce met het totale verbruik van 2.848,2 kton wegwerpverpakking in 2019 in de EU28.

Verpakkingsmateriaal en gewicht
Producten met glazen verpakkingen vertegenwoordigen veruit het grootste gewicht, gevolgd door

respectievelijk kartonnen (golfkartonnen) verpakkingen, plastic en aluminium. Hoewel plastic het meest

gebruikte materiaal voor verpakkingen is, blijkt het totale gewicht lager te zijn door de lichtere samenstelling van

dit materiaal. De materiaalgewichten zijn indicatoren voor de hulpbronnen die nodig zijn om deze materialen te

produceren, maar niet voor de milieueffecten die verband houden met de winning van hulpbronnen, de

productie en het einde van de levensduur van verpakkingen.

In 2019 bedraagt het totale verbruik per materiaalsoort (in kton) voor de drankensector in de EU28:

DRANKVERPAKKING PER MATERIAAL (zonder melk) TOTAAL GEWICHT (in kton)

Glazen flessen voor eenmalig gebruik 11.711,09

Plastic flessen voor eenmalig gebruik (PET+HDPE) 2.064,10

Aluminium blikjes voor eenmalig gebruik 417,00

Karton voor eenmalig gebruik 182,20
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In 2019 bedraagt het totale verbruik per materiaalsoort (in kton) gecombineerd voor de sectoren dranken (excl.

melk), e-Commerce & meeneem-warme dranken in de EU28:

DRANK (zonder melk), E-COMMERCE & MEENEEMDRANKEN

PER MATERIAAL TOTAAL GEWICHT (in kton)

Glas voor eenmalig gebruik 11.711,09

Papier voor eenmalig gebruik 2.993,00

Plastic voor eenmalig gebruik 2.271,20

Aluminium voor eenmalig gebruik 417,00

Percentages afvalrecyclling en zwerfafval
De meeste beschikbare statistieken over de recycleerbaarheid van verpakkingen zijn onnauwkeurig en

verschillen sterk per land afhankelijk van recyclingcapaciteit en berekeningsmethode. Hoewel EuroStat voor

sommige soorten verpakkingsmateriaal hogere recyclingpercentages vermeldt, weerspiegelen deze niet de

realiteit van wat er werkelijk wordt gerecycleerd, aangezien:

● De berekeningsmethode voor recycling verschilt van land tot land;

● De meest gebruikte berekeningsmethode is het gewicht van de gescheiden ingezamelde verpakkingen -

d.w.z. zonder rekening te houden met de verliezen bij het sorteren en schoonmaken;

● Een afzonderlijke inzameling voor recycling betekent niet dat de verpakking ook daadwerkelijk wordt

gerecycleerd - in feite wordt een derde van de voor recycling bestemde kunststofverpakkingen buiten het

grondgebied van de EU getransporteerd naar ontwikkelingslanden zonder recyclingcapaciteit;

● De meeste wegwerpverpakkingen die in de EU op de markt worden gebracht, bestaan uit complexe

materialen (bijv. lagen, verschillende materialen en polymeren); dit impliceert het bestaan van

afvalbeheersinfrastructuren die zijn toegerust voor de verwerking van deze producten, wat in de praktijk

niet het geval is;

● In de huidige recyclingstatistieken wordt geen rekening gehouden met onjuiste verwijdering en

zwerfafval.

Gevolgen voor het milieu
De verpakkingscategorieën die over het geheel genomen de grootste milieueffecten hebben, zijn:
drankverpakkingen (bier, wijn, frisdrank en water) en e-Commerceverpakkingen (karton, papier). Meer specifiek,
van de 20 geanalyseerde producten:

● Wereldwijde opwarming (CO2-uitstoot tijdens de productiefase): bier, wijn en frisdrank zijn respectievelijk
de producten met de hoogste totale koolstofvoetafdruk;

● Energieverbruik (uit niet-hernieuwbare bronnen): wijn, bier, frisdranken en water (bruisend en plat) hebben
respectievelijk het hoogste energieverbruik;

● Landgebruik: kartonnen dozen en enveloppen, wijn, en melk in kartonnen dozen hebben respectievelijk de
grootste effecten op het landgebruik;
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● Eutrofiëring: gebleken is dat respectievelijk bier, wijn, frisdrank en kartonnen dozen het meest bijdragen
aan het eutrofiëringsproces.

De top 5 van de verpakkingen met het grootste milieueffect in Europa wordt dan ook gevormd door de

verpakkingen die met de volgende productcategorieën samenhangen:

● Bier;

● Wijn;

● Frisdrank;

● Water (bruisend en plat); en

● Kartonnen verpakkingen voor e-Commerce.

Wat het type materiaal betreft, gaat het meestal om glas voor eenmalig gebruik, plastic voor eenmalig gebruik,

aluminium en papier voor eenmalig gebruik.

Op grond van het kwantitatieve deel van de studie kan dan ook worden gesteld dat deze categorieën de meeste

aandacht van de kant van de beleidsmakers moeten krijgen, aangezien zij het grootste potentieel bieden voor

vermindering van milieueffecten.
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De kwalitatieve beoordeling

In het verlengde van de trechtervormige aanpak werden uit de resultaten van dit eerste deel (kwantificering), op

basis van dezelfde criteria als bij de selectie van de 20 producten in het eerste deel (afb. 1), 7 producten

geselecteerd die kwalitatief moesten worden beoordeeld op hun mogelijkheden om over te schakelen van

wegwerpverpakkingen op herbruikbare verpakkingen (of verpakkingsvrije). Vervolgens werden dezelfde criteria

toegepast om de laatste 5 prioritaire producten te identificeren waarvoor marktinterventieplannen voor de

overgang naar herbruikbare systemen bestaan.

De 5 uiteindelijk geselecteerde prioritaire producten waren:

● Frisdrank & (bruisend) water;

● Wijn;

● e-Commerce (kartonnen verpakking);

● Meeneem- en bezorgdranken: en

● Meeneem- en bezorgmaaltijden.

Hoewel de kwantitatieve resultaten voor bier in termen van hun verpakkingsverbruik en milieueffecten zeer

significant waren, is de reden om bier bij de kwalitatieve beoordeling geen prioriteit te geven, dat bieren in Europa

reeds goed ingeburgerde en relatief goed functionerende systemen voor hergebruik van verpakkingen hebben.

Navulsystemen voor wijn zijn daarentegen nog niet ontwikkeld, hoewel ze een groot potentieel hebben.

Anderzijds behoorden meeneemverpakkingen voor het bezorgen van maaltijden en dranken volgens de resultaten

van de studie weliswaar niet tot de verpakkingscategorieën met de grootste milieueffecten, maar er zijn diverse

andere factoren die van deze producten een belangrijk interventiepunt maken voor de overgang naar herbruikbare

verpakkingen, zoals de grote en toenemende consumptie ervan, het iconische karakter, de hoge mate van

zwerfafval en het feit dat er reeds alternatieven op de markt zijn, zij het op kleine schaal.
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Conclusies en aanbevelingen

Uit de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van deze studie kunnen twee conclusies worden getrokken:

● Ten eerste legt de huidige Europese wetgeving vanuit materiaaloogpunt terecht de nadruk op het

terugdringen van de plasticvervuiling, maar vanuit milieuoogpunt zijn er andere materialen die een nog

groter milieueffect hebben (zelfs wanneer zij worden ingezameld en gerecycleerd) en die niet op de

agenda voor preventie of hergebruik zijn gezet. Voor veel toepassingen in Europa zou het gebruik van

herbruikbare verpakkingen de milieueffecten aanzienlijk verminderen en deze studie is de eerste die deze

effecten in de schijnwerpers zet.

● Ten tweede kan vanuit het perspectief van de verpakkingscategorieën worden gesteld dat de sectoren

dranken (met name bier, wijn, frisdranken en water), meeneemmaaltijden en -dranken en e-commerce

mogelijkheden hebben om hun hergebruikpercentage in de komende jaren sterk op te voeren en dat

deze serieus moeten worden overwogen als doelstellingen voor wetgevingsmaatregelen.

Momenteel bestaan er min of meer ontwikkelde systemen en proefprojecten in de meeste van deze

productcategorieën en veel EU-lidstaten, en lokale overheden beginnen in te grijpen om dergelijke wettelijke

kaders en economische stimuli te bieden.

Niettemin zou het veel doeltreffender zijn, vooral voor de Europese landen die achterblijven, als de EU bij de

komende herziening van de Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval de definities, doelstellingen en stimuli

zou opnemen die nodig zijn om de hierboven genoemde prioritaire verpakkingscategorieën de nodige

rechtszekerheid te bieden om over te schakelen op herbruikbare verpakkingen.

Er zou wetgeving kunnen worden uitgevaardigd om richting, visie en rechtszekerheid te bieden voor de

herinvoering van herbruikbare verpakkingen voor dranken, e-Commerce en take-away:

● Een bovengrens instellen voor wegwerpverpakkingen:

○ Een vermindering met 50% (in eenheden) van de hoeveelheid wegwerpverpakking voor de
dranken-, e-Commerce- en meeneemmaaltijden- en drankensector tot 2030.

● Opstellen van hergebruikdoelstellingen:

○ Sectorspecifieke streefcijfers voor hergebruik of specifieke streefcijfers per soort verpakking
zijn een van de belangrijkste elementen die deze overgang kunnen bevorderen.

● Economische stimuli om de overgang te ondersteunen:

○ EPR-regelingen moeten ten minste 10% van de begroting besteden aan de bevordering van
navulbare materialen en de financiering van infrastructuur voor hergebruik

○ Voor wegwerpverpakkingen moet een minimumvergoeding van 10 cent per eenheid worden
betaald.

● Ondersteuning van de alternatieven voor hergebruik:

○ Hervulbare alternatieven (die deel uitmaken van een systeem voor hergebruik) voor
wegwerpverpakkingen moeten beschikbaar worden gesteld en worden teruggenomen door alle
restaurants, cafés of winkels die voedsel of dranken verkopen om onderweg te nuttigen;
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○ Elke detailhandelaar die verse producten, dranken en ongevaarlijke schoonmaakproducten
verkoopt, moet aanvaarden dat de consument zijn eigen verpakking (naar behoren gewassen
verpakking) meebrengt.

● Ondersteuning van de invoering van systemen voor hervulling/hergebruik:

○ Statiegeld-teruggaveregelingen voor hervulling/hergebruik: Een gemeenschappelijke noemer
van de meeste succesvolle inzamelingssystemen is dat zij alle een systeem van statiegeldretour
omvatten om te garanderen dat de verpakking voor hergebruik wordt geretourneerd. Daarom
moeten de lidstaten worden aangemoedigd om systemen van statiegeldretour ook toe te
passen op andere dan drankverpakkingen en waar mogelijk hergebruik/hervulling in het
systeem op te nemen.

○ Vaststellen van essentiële eisen voor poolsystemen: Goed beheerde poolsystemen zijn een
sleutelelement voor het succes van herbruikbare verpakkingen en het verstrekken van
richtsnoeren over de wijze waarop zij moeten worden opgezet en geëxploiteerd zou in de
toekomst tijd en moeite besparen.

Meer informatie over de beleidsaanbevelingen is hier beschikbaar.
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