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Projectpartners

Zero Waste Europe is het Europese netwerk van gemeenschappen, lokale leiders, deskundigen en

change agents die werken aan de eliminatie van afval in onze samenleving. Wij pleiten voor

duurzame systemen en het herontwerpen van onze relatie met hulpbronnen om een rechtvaardige

overgang naar nul afval te versnellen ten faveure van de mensen en de planeet.

Environmental Action Germany (DUH) zet zich al meer dan 40 jaar in voor het behoud

van de natuurlijke fundamenten van het leven. Op die manier brengt zij milieu- en

consumentenbescherming samen zoals geen enkele andere organisatie in Duitsland. Op het gebied

van circulaire economie heeft DUH campagne gevoerd voor afvalpreventie, verantwoorde

consumptie en duurzame bedrijfsmodellen.

Met ongeveer 180 aangesloten bedrijven beheert de Genossenschaft Deutscher

Brunnen (GDB) de systemen voor hergebruik en recycling van de Duitse minerale

bronnen. Het bekendste handelsmerk van deze poolsystemen is de genormaliseerde fles voor

bronwater. In de systemen voor hergebruik gaan ongeveer 1 miljard statiegeldflessen en rond

100 miljoen kratten om. Daarmee is het het grootste beheerde systeem voor hergebruik in Europa.

Reloop is een internationale non-profitorganisatie die industrie, overheid en NGO's samenbrengt die

een visie delen van een bloeiende wereldwijde circulaire economie - een systeem waarin

hulpbronnen continu in gebruik worden gehouden en afval en vervuiling worden geëlimineerd. Met

ons brede netwerk streven we naar positieve verandering op alle niveaus van het hulpbronnen- en

afvalbeleid. We willen een wereld zonder vervuiling, waarin een ambitieuze en geïntegreerde

circulaire economie ervoor zorgt dat onze kostbare hulpbronnen hulpbronnen blijven, zodat mensen,

bedrijven en de natuur kunnen floreren.

Zero Waste Europe is dankbaar voor de financiële steun van de Europese Unie. De

verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit materiaal ligt uitsluitend bij Zero Waste Europe. Het

weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de hierboven vermelde financier. De financier

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de

informatie die erin is vervat.

Zero Waste Europe en DUH zijn dankbaar voor de financiële steun van de Plastic Solutions

Fund. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit materiaal ligt uitsluitend bij de

auteursorganisaties. Het weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de hierboven vermelde

financier. De financier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt

gemaakt van de informatie die erin is vervat.
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1. Inleiding
De EU-Commissie heeft belangstelling getoond voor de invoering
van bindende maatregelen ter versterking van afvalpreventie en
hergebruik in het kader van de herziening van de EU-richtlijn
betreffende verpakking en verpakkingsafval (PPWD); als zodanig
worden momenteel verschillende beleidsmaatregelen bestudeerd,
van doelstelling voor hergebruik tot normalisatie.

Doelstellingen zijn een essentieel instrument om de aanzet te geven tot de verandering die nodig is in

het verpakkingslandschap in Europa, en een beproefd mechanisme om rechtszekerheid en richting te

geven aan de wetgeving. De pure invoering van doelstellingen voor hergebruik zonder begeleidende

maatregelen en richtsnoeren kan echter problemen opleveren in de uitvoeringsfase - zoals inefficiënte,

geïndividualiseerde en versnipperde systemen voor het hergebruik van verpakkingen;

pseudo-herbruikbare verpakkingen die in feite niet worden teruggenomen of hergebruikt; onvoldoende

toegang voor het MKB tot programma's voor het hergebruik van verpakkingen; bezorgdheid over hoge

investeringskosten voor bedrijven; gebrek aan samenwerking tussen bedrijven; en verwarring bij de

consument, naast vele andere.

In dit debat wordt ervan uitgegaan dat de standaardisering van bepaalde elementen van het proces -

zoals het verpakkings- of wasproces - een sleutelfactor voor succes is. Wanneer we kijken naar de

huidige succesverhalen op het gebied van herbruikbare verpakkingen in Europa, kan men inderdaad

een zekere mate van standaardisering van de verpakking, de logistiek of de wasprocessen

constateren. Toch ligt de belangrijkste reden voor hun succes in het poolingsysteem zelf, dat een

centrale bestuursstructuur, eigendom, gedeelde toegang en zelf opgelegde kwaliteits- en

efficiëntienormen mogelijk maakt. Hierdoor worden problemen vermeden die zich hebben voorgedaan

in contexten waar alleen standaardverpakkingen worden gebruikt, zonder dat de pool centraal wordt

beheerd.

In dit opzicht, en op basis van bestaande praktijkervaringen, valt er veel te zeggen voor goed beheerde

poolsystemen voor herbruikbare verpakkingen als een belangrijk instrument om efficiënte en

effectieve hergebruiksystemen te laten werken; en voor het feit dat deze systemen een essentieel

begeleidend instrument moeten worden voor alle doelstellingen inzake hergebruik. Dit document wil

een leidraad bieden voor dit onderwerp en beleidsvoorstellen doen waarmee rekening moet worden

gehouden bij het opstellen van EU-wetgeving inzake hergebruik.
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2. De�nitie van een beheerd
poolsysteem voor
herbruikbare verpakkingen
Binnen de wereld van de herbruikbare verpakkingen zijn er drie soorten systemen:

● Beheerde poolsystemen: Dit zijn systemen die worden gedefinieerd door een centrale

organisatie die belast is met de organisatie van en het toezicht op een gemeenschappelijk

systeem van verpakkingen.

● Onbeheerde poolsystemen: Dit zijn systemen die gebruik maken van een soort

gestandaardiseerd systeem of gestandaardiseerde verpakking, maar zonder centraal bestuur.

● Individuele systemen: Dit zijn hergebruiksystemen die door één enkel bedrijf zijn opgezet en

worden beheerd voor hun eigen verpakkingen.

Een beheerd poolsysteem is een verpakkingssysteem dat bestaat uit één (of meer) gedefinieerde

primaire - en, indien nodig, secundaire - “return from home”- of “return on the go”-containers die zijn:

● Gezamenlijk gebruikt (“gedeeld”) door een bepaalde groep producenten/verpakkers, hetzij op

regionaal, nationaal of grensoverschrijdend/Europees niveau;

● Werken met een geïnstitutionaliseerde bestuursstructuur;

● Bestaan uit een reeks normen en regels, waarvan de basis het vrije verkeer van de

verpakkingen tussen alle deelnemers aan de pool (producenten/verpakkers) en relevante

belanghebbenden (bijv. handel) garandeert.
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Afb. 1: “Taxonomie van herbruikbare (drank) verpakkingen” (Bron: T. Bielenstein, Werkgroep hergebruik (Arbeitskreis Mehrweg)

Beheerde poolsystemen hebben de volgende voordelen:

● Verbeterde efficiëntie - Standaard (“pool”) verpakkingen kunnen door alle deelnemers aan het

systeem worden gebruikt en geretourneerd, waardoor de transportafstand tot een minimum

wordt beperkt, de logistieke processen worden verbeterd en het sorteren wordt vereenvoudigd;

● Vermindering van investeringen en exploitatiekosten;

● Lagere individuele risico's voor bedrijven;

● Het MKB kan gemakkelijk instappen in hervulbare poolsystemen;

● Grotere billijkheid, aangezien elke deelnemer aan de pool gelijk wordt behandeld;

● Verschillende verpakkingsproducenten kunnen verpakkingen voor het poolsysteem

produceren op basis van de vastgestelde normen;

● Mogelijkheid tot opschaling van hergebruik binnen een kort tijdsbestek.
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3. Essentiële criteria voor
succesvol beheerde
poolsystemen voor
herbruikbare verpakkingen

Bij het opzetten van een beheerd poolsysteem is er geen pasklare aanpak. Op basis van de bestaande

ervaring kan echter worden nagegaan welke benaderingen meer kans maken. Daarom is het raadzaam

dat de EU, wanneer zij doelstellingen voor hergebruik vaststelt, richtsnoeren en begeleidende

steunmaatregelen verstrekt over welke instrumenten het meest geschikt zijn om die doelstellingen

te bereiken en over de belangrijkste parameters om ervoor te zorgen dat efficiëntie en inclusiviteit

worden bereikt.

De volgende criteria zijn van cruciaal belang gebleken om te garanderen dat een herbruikbaar systeem

aan de verwachtingen zal voldoen:

● Geïnstitutionaliseerde bestuursstructuur: Het systeem moet een duidelijk omschreven

bestuursstructuur hebben die belast is met het beheer van het systeem en ervoor moet zorgen

dat de streefcijfers en doelstellingen van het systeem worden gehaald.

● Eigendom van gedeelde verpakkingen: Dit kan ofwel in handen zijn van de exploitant van de

pool ofwel bij de deelnemers aan de pool blijven. Voor het gezamenlijk gebruik van het

verpakkingstype moet voor de pool worden bepaald welke verpakkingstypes en regels gebruikt

zullen worden.

● Samenwerking voor het opzetten van het systeem: Meer dan twee spelers moeten deelnemen

aan de procesopzet (deelname van de belangrijkste marktspelers, logistieke partners en de

detailhandel moet worden aangemoedigd). Deze kan geheel of gedeeltelijk worden

gemodereerd door een neutrale organisatie die tot taak heeft de belanghebbenden bijeen te

brengen en ervoor te zorgen dat afspraken worden gemaakt over het beheer van de pool en de

verpakkingsvoorschriften.

● Inclusiviteit: Gelijke toegang en eerlijke voorwaarden voor alle marktdeelnemers zijn van

cruciaal belang om kleine en middelgrote ondernemingen in staat te stellen deel te nemen aan

een systeem dat zij op eigen kracht niet zouden kunnen opzetten.
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● Transparantie en rapportage: Het poolsysteem moet werken met rapportagesystemen voor

vullingen, toevoeren en afwijzingen van bijvoorbeeld flessen/kratten/dozen aan het systeem

op basis van geteste gegevens - met name:

○ Elk groepslid moet een kwantitatieve bepaling (quotum) maken voor bijvoorbeeld

herbruikbare dozen of nieuw glas in verhouding tot de omloopsnelheid. In principe

moet er voldoende capaciteit zijn om de levering en teruggave van de herbruikbare

verpakkingen aan detailhandelaren/groothandelaren te garanderen.

○ Cijfers over de in een bepaalde periode op de markt gebrachte en geretourneerde

herbruikbare verpakkingen moeten worden meegedeeld aan de centrale stuurgroep.

● Vrij verkeer van verpakkingen: Verpakkingen moeten te allen tijde vrij kunnen circuleren onder

alle deelnemers aan de pool (producenten/verpakkers) en relevante belanghebbenden.

● Interne normen: Het systeem stelt een reeks normen vast voor het functioneren van de pool.

Deze kunnen onder andere omvatten:

○ De definitie van goedgekeurde producten voor de verpakkingen;

○ De definitie van goedgekeurde vulmethoden;

○ Kwaliteitsnormen voor de verpakking, de toepassing en de werking ervan (bijv.

wasnormen);

○ Andere (bijv. uitwisseling van regionale overtollige capaciteiten, samenwerking met de

detailhandel, sorteermaatregelen, enz.)

● Eerlijke verdeling van kosten en baten: Als het systeem goed is opgezet en het juiste bestuur

heeft, zou het moeten zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten en baten onder de

leden van de pool.
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4. De voordelen van invoering
van essentiële criteria voor
poolsystemen voor
herbruikbare verpakkingen

Vanuit het oogpunt van beleidsvorming zijn er verschillende voordelen verbonden aan de invoering

van essentiële criteria voor poolsystemen:

● Efficiënte uitvoering en evaluatie van doelstellingen inzake hergebruik;

● Vermijding van situaties waarin pseudo-herbruikbare producten en sterk geïndividualiseerde

oplossingen door bedrijven worden uitgeprobeerd;

● Geven de markt de tijd en de mogelijkheid om zich aan te passen aan de behoeften van

verschillende sectoren;1

● Het opstellen van een “how-to” en een duidelijke reeks richtsnoeren voor EU-lidstaten waar

herbruikbare verpakkingen nog niet zijn ingeburgerd, en die daarom vatbaarder zijn voor fouten

bij de implementatie van systemen voor hergebruik.

● Centraal georganiseerde poolsystemen zijn het meest geïnteresseerd om zelf normen voor

de exploitatie van de pool vast te stellen, omdat zij de kosten kunnen drukken. Daardoor is

het minder nodig dat de EU dergelijke normen centraal vaststelt, wat voor bepaalde

benaderingen een onmogelijke of zeer tijdrovende taak kan zijn.

● Vermijd normen die te specifiek zijn. Hoewel herbruikbare verpakkingen een eenvoudig

concept lijken, zijn de vul-, distributie- en wasprocessen afhankelijk van onder meer het

distributiekanaal, het producttype, de sector en de individuele producent.2

● Vermijd normen die te algemeen zijn. Tegelijkertijd, gezien het specifieke karakter van

verpakkingssystemen voor hergebruik (zie hierboven), kunnen normen ook te algemeen zijn

2 De ene mineraalwaterproducent zou bijvoorbeeld meer wasmiddel en een lagere wastemperatuur kunnen gebruiken, terwijl
een andere zou kunnen opteren voor minder wasmiddel en een hogere wastemperatuur. Beide zullen voldoen aan de
respectieve hygiënevoorschriften. Bovendien zijn de algemene normen inzake veiligheid en hygiëne vastgelegd in de
desbetreffende levensmiddelenwetgeving en hoeven ze niet specifiek te worden geregeld voor herbruikbare producten.

1 In Duitsland zijn er bijvoorbeeld 34 soorten gepoolde flessen voor dranken in verschillende maten en kleuren en voor
verschillende doeleinden (bier: 17, water en frisdrank: 12, sap: 5). Indien dergelijke B2B-verpakkingsformaten op EU-niveau
zouden worden gestandaardiseerd, zou aan al deze toepassingen aandacht moeten worden besteed. Dergelijke
standaardiseringsinspanningen kunnen op verzet van de industrie stuiten, aangezien zij innovatie en ondersteuning in de weg
kunnen staan. Anderzijds laat het aannemen van helemaal geen bepalingen te veel ruimte voor het ondermijnen van
doelstellingen voor hergebruik. Bevordering van goed beheerde poolsystemen zal niet alleen best-case gedeelde verpakkingen
opleveren, maar ook een geheel van regels voor efficiënte systemen.
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om op alle eventualiteiten te kunnen inspelen. Als dat het geval is, kan het noodzakelijke

sturende effect in de richting van efficiënte systemen ook niet worden bereikt.

● Voorzien in de behoefte aan regionaliteit voor specifieke hergebruiksystemen. In sommige

gevallen kunnen standaard herbruikbare verpakkingen regio-overschrijdend of zelfs

supranationaal zijn, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn voor alle herbruikbare

verpakkingen. De nadruk leggen op het juiste poolingsysteem is beter dan het vinden van een

“one-size-fits-all” Europese aanpak voor verpakkingsformaten, wasprocessen, enz.

● Kwaliteitscontrole. Dankzij de bestuursstructuren van de poolsystemen is er een algemeen

overzicht van aspecten die van cruciaal belang zijn om het systeem draaiende te houden,

zoals:

○ De hoeveelheid herbruikbare verpakkingen die zich op een bepaald moment in de pool

bevindt;

○ De kwaliteit van de herbruikbare verpakkingen in de pool (bijv. de kwaliteit van het

gebruikte materiaal, of het aantal resterende bedrijfscycli voor de verpakkingen in de

pool),

○ Welke bedrijven dragen met welk aandeel van nieuwe hoogwaardige herbruikbare

verpakkingen bij aan de pool.3

3 Deze transparantie voorkomt oneerlijke situaties die ondernemingen ertoe zouden aanzetten over te schakelen op individuele
oplossingen, waardoor de pool aan stabiliteit zou inboeten. Dit is al een probleem in landen waar reeds systemen voor
herbruikbare verpakkingen bestaan en de marktdeelnemers daaraan gewend zijn en het voordeel ervan inzien (bijv. Duitsland),
vandaar zijn nog grotere problemen te verwachten in landen die beginnen over te schakelen op hergebruik als gevolg van de
doelstellingen in de PPWD.
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5. Conclusie

Streefcijfers voor hergebruik zijn van essentieel belang om richting aan te geven en voor

rechtszekerheid, maar er is begeleiding nodig bij het creëren van de systemen waarmee de juiste

infrastructuur wordt opgezet om hergebruik mainstream te maken.

In de komende jaren zouden er in heel Europa en daarbuiten honderden poolsystemen voor hergebruik

van verpakkingen moeten komen. Daarom is het van cruciaal belang dat de nieuwe EU-wetgeving

duidelijk aangeeft hoe deze poolsystemen moeten werken. Ze moeten met name centraal worden

beheerd, een eerlijke verdeling van kosten en baten hebben, participatieve besluitvormingsstructuren

omvatten, streefpercentages voor het rendement vaststellen, minimumomloopcijfers hebben volgens

de stand van de techniek, en transparantieverplichtingen bevatten. Daarom raden wij sterk aan de

bovengenoemde essentiële criteria voor pooling en verdere maatregelen ter ondersteuning van de

invoering van poolsystemen in overweging te nemen.

11


