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De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door
de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen.
Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheers
bijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen,
die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huis
houdelijk verpakkingsafval vergoedt.
De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten
die we per materiaalsoort maken in de keten van inzameling, verwerking
en vermarkting. Daarnaast hanteren we voor iedere materiaalsoort een
vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten
voor monitoring, preventie van zwerfafval (NederlandSchoon) en het
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

GEMEENTEN
ORGANISEREN DE INZAMELING
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de inzameling van het verpak
kingsafval organiseren. Voor glas en papier is dat meestal met een
(ondergrondse) container waar de consument zijn lege glazen verpakkin
gen en oud papier naartoe kan brengen. Voor het plastic verpakkingsafval
is er meer variatie: Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die kunststof
verpakkingsafval aan huis ophalen in zakken of kliko’s of die containers
plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen
brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpak
kingen met blik en drankenkartons (‘PMD’). Vervolgens zorgt de gemeen
te er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled.
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NASCHEIDING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN UIT RESTAFVAL

REST

Ook zijn er gemeenten die kiezen voor nascheiding van kunststof
verpakkingsafval. In dat geval hoeft de consument zijn
plastic verpakkingen niet meer te scheiden. Inmiddels
maakt de techniek het namelijk mogelijk om in
nascheidingsinstallaties uit restafval bijvoorbeeld
kunststof verpakkingen te scheiden. Dat kan
bijvoorbeeld
gebieden
PAPIER in dicht bebouwde
GLAS
PMDmet
REST
weinig ruimte een goede oplossing zijn.
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RECYCLEBAARHEID
VAN VERPAKKINGEN
Een goede recyclebaarheid van
verpakkingen speelt een grote rol.
Bedrijven hebben hier steeds meer
aandacht voor en zetten belangrijke
stappen in de verduurzaming van
hun verpakkingen. Om ze hierbij
te helpen, biedt het KIDV concrete
kennis en adviezen.
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ENERGIETERUGWINNING
Verpakkingen die niet gerecycled worden, bijvoorbeeld
verpakkingen die de consument weggooit in plaats van te
scheiden, worden verbrand in ovens die energie terug leveren.
Op deze manier wordt het huishoudelijk restafval ingezet voor
energieterugwinning. Het verdient uiteraard de voorkeur dat
zoveel mogelijk verpakkingen goed recyclebaar zijn.
Het verpakkend bedrijfsleven werkt er
hard aan om dit jaarlijks nog verder
te verbeteren.

MEER DAN
ALLEEN RECYCLING
Niet alleen recycling is van belang,
ook preventie en verduurzaming
van verpakkingen. Producenten
en importeurs zijn hiervoor zelf
verantwoordelijk en moeten
voldoen aan de essentiële eisen.
In deze wettelijke eisen staat hoe
producenten al in de ontwerpfase
hun verpakkingen kunnen
verduurzamen. Bijvoorbeeld door
het gewicht en/of volume te
beperken en duurzame materialen
te gebruiken. Het verpakkend
bedrijfsleven werkt hier hard aan.

CIRCULAIRE ECONOMIE
Brancheorganisaties stellen voor hun leden verduurzaming
plannen op, met hoogst haalbare doelen voor verpakken.
Hiermee worden branchebreed afspraken gemaakt over
het verduurzamen van de productverpakkingsketen. 
Dit geeft een belangrijke impuls aan de ontwikkeling naar
een circulaire economie.

