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Samenvatting 
I In januari 2018 heeft de Europese Commissie een strategie voor kunststoffen 
goedgekeurd als onderdeel van de overgang naar een meer circulaire economie en als 
bijdrage tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
In deze strategie worden maatregelen voorgesteld om de recyclebaarheid, inzameling, 
sortering, recycling en het gehalte aan gerecycled materiaal in kunststofproducten te 
verbeteren. In de actualisering van de richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval van 
2018 werden nieuwe streefdoelen voor de recycling van kunststofverpakkingen voor 
2025 (50 %) en 2030 (55 %) vastgesteld. Het bereiken van deze streefdoelen zou 
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van de 
circulaire economie. Door nieuwe strengere rapportageregels zal het door de EU 
gerapporteerde gemiddelde recyclingpercentage van kunststofverpakkingen 
waarschijnlijk dalen. Volgens ramingen van het bedrijfsleven zou dit een daling van 
41 % naar 32-29 % kunnen betekenen. 

II Gezien de recente vaststelling van de strategie is het momenteel niet mogelijk de 
impact ervan te beoordelen. Daarom hebben wij gekeken naar de EU-maatregelen ter 
bestrijding van kunststofafval, met specifieke aandacht voor kunststof 
verpakkingsafval. We richten ons hierop omdat kunststofafval grotendeels uit 
kunststof verpakkingsafval bestaat (61 %). Dit is geen controleverslag; het is een 
analyse die voornamelijk is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie of 
materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 

III In onze analyse richten wij ons op: 

o het ontwerp van verpakkingen, dat van cruciaal belang is voor de recyclebaarheid 
van kunststofverpakkingen; 

o regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die een 
regelgevings- en financieringskader tot stand brengen voor het beheer van 
kunststof verpakkingsafval; 

o de verslaglegging van gegevens over recycling, waarvan de betrouwbaarheid van 
cruciaal belang is voor het meten van de vooruitgang die de EU boekt bij het 
bereiken van haar streefdoelen voor de recycling van kunststof verpakkingsafval; 

o de overbrenging van kunststof verpakkingsafval naar derde landen, die een derde 
van het door de EU gerapporteerde recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen vertegenwoordigt; 

o de illegale handel in afvalstoffen, een vorm van misdaad die voor uitdagingen 
zorgt en tevens invloed heeft op het beheer van kunststof verpakkingsafval. 
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IV We presenteren de EU-kaders voor het beheer van kunststofafval in de 
automobiel-, elektronica-, landbouw- en bouwsector, die samen goed zijn voor 22 % 
van het in de EU gegenereerde kunststofafval. We onderzoeken ook de beschikbare 
EU-financieringsinstrumenten ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten 
om het beheer van kunststofafval te verbeteren. Nieuwe wetgeving en streefdoelen op 
het gebied van kunststof verpakkingsafval geven een indicatie van de inzet van de EU 
en de lidstaten om, soms aanzienlijke, middelen toe te wijzen voor de aanpak van 
uitdagingen in verband met kunststofafval. De strategie is een relatief recent 
document en de ambities ervan moeten op een aantal gebieden nog worden omgezet 
in maatregelen. Wij wijzen op een aantal lacunes, risico’s, uitdagingen en 
mogelijkheden van de aanpak die de EU heeft gekozen ter bestrijding van kunststof 
verpakkingsafval. Dit betreft met name de mogelijkheid voor de EU om een 
pioniersvoordeel te verwerven door op het gebied van de circulaire economie 
oplossingen voor kunststofverpakkingen te ontwikkelen, maar ook het risico dat 
sommige lidstaten de nieuwe streefdoelen niet zullen halen. 
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Inleiding 

Een belangrijk materiaal 

01 Kunststof kent talloze toepassingen voor het bedrijfsleven en consumenten en is 
belangrijk voor de moderne economie. Het is een goedkoop, veelzijdig, lichtgewicht, 
resistent en op grote schaal gebruikt materiaal in belangrijke sectoren, zoals de 
verpakkings-, landbouw-, bouw-, automobiel- en elektrische apparatensector. De 
wereldwijde kunststofproductie is exponentieel toegenomen; van 1,5 miljoen ton in 
1950 tot 322 miljoen ton in 20151. De helft van alle kunststoffen op aarde is sinds 2005 
geproduceerd2. De vraag naar kunststoffen is sneller gestegen dan de vraag naar alle 
andere bulkmaterialen (zoals staal, aluminium of cement), en is sinds 2000 bijna 
verdubbeld. Ontwikkelingslanden gebruiken momenteel twintigmaal minder kunststof 
per hoofd van de bevolking dan geavanceerde economieën. Hun verbruik zal 
waarschijnlijk toenemen naarmate zij zich ontwikkelen. 

02 Kunststoffen worden in de EU het meest gebruikt voor verpakkingen (bijv. 
yoghurtpotjes, waterflessen, beschermende verpakkingen voor fruit). Dit 
vertegenwoordigt ongeveer 40 % van de kunststofproductie3 en veroorzaakt 61 % van 
het totale gegenereerde kunststofafval. Hierna vormen de sector van elektrische en 
elektronische apparatuur en de bouw-, automobiel- en landbouwsector grootste 
producenten van kunststofafval (zie figuur 1). Vergeleken met verpakkingen van 
andere materialen is het gerapporteerde recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen (42 %) ook het laagste in de EU. Het gerapporteerde 
recyclingpercentage van metaal (76 %), papier en karton (83 %) en verpakkingsglas 
(73 %) was aanzienlijk hoger4. 

1 Europees Parlement: “Plastic afval en recycling in de EU: feiten en cijfers”, 19 december 
2018. 

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, en Kara Lavender Law (2017), “Production, use, and fate 
of all plastics ever made”, Science Advances 19 juli 2017. 

3 Plastics Europe: Plastics — the facts 2019, 14 oktober 2019. 

4 Europese Commissie: Staff Working Document Accompanying “A European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy”, SWD(2018) 16 final. 
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Figuur 1 — Productie van kunststofafval per sector in 2018 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van “The Circular Economy for Plastics — A European Overview”, 

Plastics Europe, 2019. 

Een groeiend afvalprobleem 

03 Zwerfvuil en kunststoflekkage in het milieu schaden ecosystemen op het land en 
in de zee. Elk jaar komt er tussen de 4,8 en 12,7 miljoen ton kunststofafval in de 
oceaan terecht5. De verhouding tussen kunststofzwerfvuil op het land en in zee 
verschilt per regio. In een recente studie wordt geschat dat visnetten tot 46 % 
uitmaken van de plasticsoep in de Stille Oceaan6. In Europa bestaat ongeveer 85 % van 
het mariene zwerfvuil dat op stranden wordt aangetroffen uit kunststof. Ongeveer 

5 Jenna R. Jambeck et al., “Plastic waste inputs from land into the ocean”, Science, 
volume 347, februari 2015. 

6 L. Lebreton et al., “Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating 
plastic”, Sci Rep 8, 22 maart 2018. 

Verpakkingen: 61 %

Huishoudelijke, vrijetijds-, 
sportartikelen: 4 %

Bouw: 6 %

Elektrische en elektronische 
apparatuur: 6 %

Automobielsector: 5 %

Landbouw: 5 %

Overig: 13 %

* Totaal door consumenten weggeworpen kunststofafval dat via de desbetreffende 
stromen is ingezameld — 29,1 miljoen ton

17,8 miljoen ton*
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43 % van dit mariene zwerfvuil bestaat uit kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
en 27 % uit vistuig7. 

Afbeelding 1 — Het Ocean Plastics Lab: tentoonstelling van 
kunststofafval uit de oceaan 

 
Bron: Europees Parlement. 

04 Wereldwijd werd in 2015 nog steeds ongeveer 55 % van het kunststofafval 
gestort of in de natuur weggegooid8. In de EU vertrouwen we voor de verwijdering van 
het meeste kunststofafval op stortplaatsen en verbranding met terugwinning van 
energie (zie figuur 2). 

7 Europese Commissie: Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, COM(2018) 340 final. 

8 Hannah Ritchie en Max Roser: “Plastic Pollution”, Our World in Data, september 2018. 
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Figuur 2 — Verwerkingsopties voor kunststofafval in de EU in 2018 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van Plastics Europe, Plastics — the facts 2019. 

Beleidsreactie van de Commissie 

05 In januari 2018 heeft de Europese Commissie een strategie voor kunststoffen9 
goedgekeurd als onderdeel van de overgang naar een meer circulaire economie en als 
bijdrage tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
De Commissie is van mening dat de Green Deal en het nieuwe actieplan voor een 
circulaire economie het beleid inzake kunststoffen verder hebben ontwikkeld. De 
strategie heeft tot doel alle sectoren die kunststofafval genereren aan te pakken, met 
gebruikmaking van zowel EU-wetgeving als vrijwillige maatregelen en normen. De 
strategie omvat 39 maatregelen, onderverdeeld in 4 thematische gebieden 
(zie figuur 3). Een van de belangrijkste doelstellingen van de strategie is dat uiterlijk 
2030 alle kunststofverpakkingen die in de EU in de handel worden gebracht, 
hergebruikt of kosteneffectief gerecycled kunnen worden. De Commissie streeft er ook 
naar de lidstaten te ondersteunen bij de verwezenlijking van de streefdoelen voor de 
recycling van kunststofverpakkingen. 

9 Europese Commissie: Strategie voor kunststoffen 2018. 

Recycling
32,50 %

Verbranding met 
terugwinning van 
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42,60 %

Stort 
24,90 %

29,1 miljoen 
ton 

kunststofafval 
ingezameld 

in 2018
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Figuur 3 — Belangrijkste elementen van de EU-strategie voor 
kunststoffen 

 
Bron: ERK, gebaseerd op de strategie voor kunststoffen van de Europese Commissie van 2018. Niet 

alle 39 maatregelen van de strategie voor kunststoffen zijn opgenomen. 

06 Met de strategie voor kunststoffen van de Commissie wordt beoogd de 
toepassing van belangrijke afvalbeheerconcepten voor kunststofafval te versterken: 
het vervuiler betaalt-principe, de afvalhiërarchie en de einde-afvalstatus (zie figuur 4). 
De EU steunt al tientallen jaren de inspanningen om de afvalbeheerpraktijken te 
verbeteren. Zo is het zesde milieuactieprogramma (2002-2012) gericht op het 
realiseren van een “significante vermindering” van de hoeveelheid afval, met name 
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door middel van maatregelen inzake afvalpreventie10. Dit werd niet bereikt, maar de 
doelstelling werd gehandhaafd in het zevende milieuactieplan (2014-2020). 

Figuur 4 — De afvalhiërarchie zoals vastgesteld in de kaderrichtlijn 
afvalstoffen van 200811 

 
Bron: Europese Commissie. 

07 Een essentieel onderdeel van het optreden van de Commissie op het gebied van 
kunststoffen was de herziening van de EU-afvalrichtlijnen, die in mei 2018 werd 
afgerond12. In de gewijzigde richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval 
(verpakkingsrichtlijn) werd het eerdere streefdoel van 22,5 % voor de recycling van 
kunststof verpakkingsafval (dat door de meeste lidstaten uiterlijk in 2008 zou moeten 

10 Besluit nr. 1600/2002/EG. 

11 “Verwijdering” omvat het storten van afvalstoffen. 

12 Richtlijn (EU) 2018/850 betreffende het storten van afvalstoffen, Richtlijn (EU) 2018/851 
betreffende afvalstoffen en Richtlijn (EU) 2018/852 betreffende verpakking en 
verpakkingsafval. 

PREVENTIE
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zijn verwezenlijkt) verdubbeld tot 50 % uiterlijk in 2025 en 55 % uiterlijk in 2030. De 
lidstaten mogen zelf bepalen op welke wijze zij de streefdoelen halen. In tabel 1 zijn 
per soort afval de streefdoelen weergegeven die in de afvalrichtlijnen zijn vastgesteld 
voor 2025, 2030 en 2035. In deze verpakkingsrichtlijn worden ook andere maatregelen 
vastgesteld om de verwezenlijking van de verhoogde streefcijfers voor recycling te 
vergemakkelijken. Deze omvatten gescheiden inzameling, uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid, economische instrumenten en 
afvalbeheerplannen. 

Tabel 1 — Streefdoelen voor de recycling en het storten van afval die zijn 
vastgesteld in de huidige EU-richtlijnen 

Soort afval Rechtsgrondslag Uiterlijk 2025 Uiterlijk 2030 Uiterlijk 2035 

Stedelijk afval, 
voorbereid voor 
hergebruik en 
recycling 

Kaderrichtlijn 
afvalstoffen 
(2008/98/EG) 

55 % 60 % 65 % 

Gestort stedelijk 
afval 

Richtlijn 1999/31 
betreffende het 
storten van 
afvalstoffen 

— — Maximaal 
10 % 

Recycling van 
alle 
verpakkingsafval 

Richtlijn 94/62/EG 
betreffende 
verpakking en 
verpakkingsafval 

65 % 70 % — 

Recycling van 
kunststof 
verpakkingsafval 

Richtlijn 94/62/EG 
betreffende 
verpakking en 
verpakkingsafval 

50 % 55 % — 

Bron: ERK, op basis van de actualisering van de afvalrichtlijnen van 2018. 
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Terugwinning van energie: middenweg tussen storting en 
recycling van afval 

08 Verbranding van kunststofafval met terugwinning van energie staat in de 
hiërarchie van afvalverwerkingsopties onder recycling (zie figuur 4). In Europa 
verbranden we momenteel meer kunststofafval dan we recyclen. Om de nieuwe 
streefdoelen voor de recycling van kunststofverpakkingen te halen, zullen we deze 
situatie moeten omkeren13. 

09 Ruwe olie is de voornaamste grondstof voor kunststoffen. Tijdens de verbranding 
van kunststoffen komen grote hoeveelheden CO2 vrij, evenals verschillende 
hoeveelheden andere (verontreinigende) stoffen zoals stikstofoxide en kwik. Sommige 
emissies kunnen worden gecompenseerd door de productie van energie, aangezien dit 
de behoefte aan andere vormen van energieopwekking vermindert. 

10 Kunststoffen kunnen chemisch gerecycled of gestort worden. Chemische 
recycling (d.w.z. het omzetten van afval in chemische grondstoffen) kan veel 
verschillende technologieën omvatten. Dit is echter nog geen technologische of 
economisch haalbare afvalverwerkingsoptie, terwijl het storten van afval toch 
drastisch moet worden verminderd. 

11 Verbranding kan daarom in bepaalde gevallen een oplossing zijn voor de 
verwerking van kunststofafval dat giftige stoffen bevat. Verbranding kan, afhankelijk 
van het resultaat van een levenscyclusanalyse (LCA)14, worden beschouwd als een 
werkbare oplossing voor de verwerking van dergelijk kunststofafval15 terwijl andere 
technologische en regelgevingsoplossingen worden ontwikkeld. 

13 ICF/Eunomia: ‘Plastics: reuse, recycling and marine litter’, mei 2018. 

14 Richtlijn 2008/98/EG. 

15 ICF/Eunomia, mei 2018. 

13

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117831084


Reikwijdte en aanpak van de analyse 
12 In het kader van deze analyse werd gekeken naar de aanpak van de EU met 
betrekking tot het probleem van kunststofafval op het land, met bijzondere aandacht 
voor kunststof verpakkingsafval. In de analyse wordt gewezen op een aantal lacunes, 
risico’s, uitdagingen en mogelijkheden van de gekozen aanpak. We richten ons op 
kunststof verpakkingsafval omdat het grootste deel van kunststofafval hieruit bestaat 
(61 %). We hebben bij onze analyse niet gekeken naar marien zwerfvuil. 

13 Dit is geen controleverslag; het is een analyse die voornamelijk is gebaseerd op 
openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld. 
We hebben een analyse uitgevoerd in plaats van een controle omdat de strategie voor 
kunststoffen van 2018 nog onvoldoende in de praktijk wordt gebracht en de uiterste 
termijnen voor de uitvoering van het geactualiseerde regelgevingskader van de EU 
(nieuwe richtlijnen) door de lidstaten verder in de toekomst liggen dan 2021. Het is 
daarom nog niet mogelijk de impact van deze wijzigingen te beoordelen. Deze analyse 
is echter wel tijdig, aangezien de toekomstige uitgavenprioriteiten van de EU en de 
hervormingen op belangrijke beleidsterreinen nog worden vastgesteld. Daarnaast zou 
onze analyse bijdragen tot en een aanvulling vormen op de in 2020 gestarte 
gezamenlijke EUROSAI-controle inzake kunststof verpakkingsafval. 

14 We hebben gesproken met DG Milieu, het voor dit onderwerp verantwoordelijke 
directoraat-generaal, en met diverse belanghebbenden uit het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld. Wij onderzochten richtlijnen en verordeningen, 
strategieën, beleidsdocumenten, richtsnoeren, analyses, monitoringverslagen en 
interne documenten die door de Commissie werden verstrekt, alsook verslagen van de 
lidstaten, internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. Om de 
praktische uitvoering van relevant beleid te zien, bezochten we Portugal en Nederland. 
We kozen deze lidstaten — die net als veel andere EU-lidstaten geconfronteerd 
worden met een reeks uitdagingen op het gebied van het beheer van kunststofafval — 
om inzicht te krijgen in een aantal verschillende uitdagingen waarmee 
overheidsinstanties worden geconfronteerd bij het verbeteren van het beheer van 
kunststofafval en de oplossingen die zij naar aanleiding daarvan hebben gekozen. 
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Overzicht van de maatregelen en het 
beleid van de EU per sector 

EU-beleid inzake kunststoffen in belangrijke sectoren 

15 De strategie voor kunststoffen van 2018 heeft tot doel alle belangrijke sectoren in 
de EU die kunststofafval genereren aan te pakken. De werkzaamheden voor de 
uitvoering van de strategie zijn gaande. Deze omvatten analyses en beoordelingen van 
richtlijnen en ondersteunende studies om opties vast te stellen ter voorkoming van 
afval en voor een beter beheer van kunststofafval. In het nieuwe actieplan voor een 
circulaire economie (Circular Economy Action Plan, CEAP) verbindt de Commissie zich 
ertoe de komende jaren de wetgeving inzake afvalbeheer voor belangrijke sectoren die 
kunststofafval genereren, te herzien (te weten voertuigen, bouwmaterialen en 
verpakkingen)16. 

16 Hoewel er momenteel juridisch bindende streefdoelen voor de recycling van 
kunststofverpakkingen zijn (zie tabel 1), bestaan soortgelijke streefdoelen niet voor 
kunststofafval uit de landbouw- en bouwsector. De automobielsector en de sector van 
elektrische en elektronische apparatuur worden wat betreft het beheer van de 
afvalstoffen die zij genereren, gereguleerd via afzonderlijke richtlijnen17, die echter 
geen specifieke streefdoelen voor de recycling van kunststoffen bevatten. 

Landbouw 

17 Het gebruik van kunststof in de landbouw (“landbouwplastic”) neemt toe. In 2017 
werd in de EU-landbouw naar schatting 1,7 miljoen ton kunststof gebruikt18. De 
voornaamste toepassingen van landbouwplastic zijn, in aflopende volgorde: afdekfolie 
voor kuilvoer, kassen en kweektunnels, mulchfolie, irrigatiebuizen, netten en 
bindgaren. De kunststofindustrie schatte in 2014 dat 28 % van het ingezamelde 
kunststof landbouwafval werd gerecycled, 30 % voor terugwinning van energie werd 

16 Mededeling van de Commissie: “Een nieuw actieplan voor een circulaire economie Voor 
een schoner en concurrerender Europa”, COM(2020) 98 final. 

17 Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA) en Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken. 

18 Plastics Europe: Plastics — the Facts 2018. 
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gebruikt en 42 % werd gestort19. Sommige kunststoffen kunnen echter op het land 
worden achtergelaten of illegaal worden verbrand, aangezien momenteel geen enkel 
inzamelingssysteem voor landbouwplastic in de EU meer dan 70 % verzamelt van het 
landbouwplastic dat aan het einde van de levensduur is gekomen20. 

18 De EU heeft geen streefdoelen voor het beheer van landbouwplastic. Vijf 
lidstaten beschikken momenteel over nationale inzamelingssystemen voor 
landbouwplastic. Recycling van landbouwkunststoffen kan moeilijk zijn en hergebruik 
is vrijwel onmogelijk. Mulchfolieafval is meestal zwaar verweerd, bedekt met grond en 
soms gewasbeschermingsmiddelen en kan verontreinigd zijn met ziekteverwekkers. 

19 De Commissie heeft in 2020 een studie opgezet om de mogelijkheid te 
onderzoeken om de inzamel- en recyclingpercentages van kunststof landbouwafval in 
de EU te verbeteren. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU voorziet 
in de financiering van bijvoorbeeld de vervanging van kunststof kweektunnels door 
tunnels van glas en staal. 

Automobielsector 

20 Ongeveer 11 % van de in voertuigen gebruikte materialen bestaat uit 
kunststoffen21. Dit komt neer op gegenereerd kunststofafval van ongeveer 1 miljoen 
ton per jaar22. De Commissie schat dat per jaar ongeveer 30 % van de autowrakken in 
de EU niet via de officiële weg wordt verwerkt23. Daardoor worden deze voertuigen 
niet naar behoren of zelfs helemaal niet nuttig toegepast of gerecycled. Slechts 9 % 
van het kunststofafval van deze autowrakken dat wel naar behoren worden verwerkt, 
wordt momenteel gerecycled24. De hoeveelheid gerecyclede kunststoffen die wordt 
gebruikt bij de productie van auto’s bedraagt maar zelden meer dan een paar procent 

19 Plastics Europe: Plastics — the Facts 2015. 

20 Gegevens van Agriculture Plastics Europe. 

21 GHK: “Study to examine the benefits of the End of Life Vehicles Directive”, mei 2006. 

22 Op basis van de raming van 8-9 miljoen ton ELV-afval dat jaarlijks in de EU wordt 
geproduceerd in het kader van de geschiktheidscontrole van vijf afvalstromen van 2014. 

23 Öko Institut: “Assessment of the implementation of Directive 2000/53/EU on end-of-life 
vehicles”, 2017. 

24 Staff Working Document accompanying the 2018 Plastics Strategy, SWD(2018) 16 final, 
blz. 21. 

16

https://www.plasticseurope.org/application/files/5515/1689/9220/2014plastics_the_facts_PubFeb2015.pdf
https://apeeurope.eu/operating-schemes/
https://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/study/final_report.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ca32beb-316a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:16:FIN


van het totale product. Er is geen sectorbrede doelstelling voor het gebruik van 
gerecyclede kunststoffen in personenvoertuigen of voor het recyclen van kunststoffen 
aan het einde van de levensduur van het voertuig. De richtlijn betreffende 
autowrakken (End-of-Life Vehicle, ELV) bevat streefdoelen voor de nuttige toepassing, 
het hergebruik of de recycling van voertuigen naar gewicht. Het percentage nuttige 
toepassing moet gemiddeld 95 % per voertuig per jaar bedragen en het percentage 
hergebruik of recycling moet minimaal 85 % bedragen. Het percentage 
hergebruik/recycling van de EU-28 was iets hoger dan het minimum van 85 %, maar de 
EU-28 bereikte het streefdoel van 95 % voor nuttige toepassing niet25. 

Elektronica 

21 De EU genereert jaarlijks naar schatting 9,4 miljoen ton afgedankte elektronische 
en elektrische apparatuur (AEEA), waarvan naar schatting 20 % uit kunststof bestaat26. 
Slechts 35 % van de gegenereerde AEEA werd volgens de gegevens via de officiële weg 
ingezameld en verwerkt in de EU. Illegale overbrenging naar derde landen vormt een 
aanzienlijke uitdaging voor de verbetering van deze situatie. Naar schatting verdwijnt 
jaarlijks 1,3 miljoen ton (of ongeveer 14 % van de gegenereerde) AEEA27 uit de EU. De 
meeste lidstaten hebben de streefdoelen gehaald die tot 2015 van toepassing waren 
op de inzameling, nuttige toepassing en recycling van de belangrijkste categorieën van 
AEEA (IT- en telecommunicatieapparatuur, grote en kleine huishoudelijke 
apparaten)28. Deze streefdoelen voor nuttige toepassing/recycling variëren naar 
gelang van de productcategorie tussen de 70 % en 80 % voor nuttige toepassing en 
tussen de 50 % en 75 % voor de voorbereiding op recycling of hergebruik. Sinds 2016 
respectievelijk 2019 gelden hogere streefcijfers. Er is geen afzonderlijk streefdoel voor 
de recycling van kunststoffen in AEEA,dat gericht is op de recycling van essentiële 
metalen. 

22 De recycling van kunststoffen in AEEA wordt belemmerd door de complexiteit 
van het productontwerp en de mogelijke aanwezigheid van chemische stoffen die 
aanleiding geven tot bezorgdheid (zoals brandvertragers). De Commissie onderzoekt 
manieren om de beginselen van circulair ontwerp (repareerbaarheid, modulariteit, 

25 Eurostat. 

26 Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final. 

27 Project Countering WEEE Illegal Trade: “Summary Report”, 30 augustus 2015. 

28 Uitvoeringsverslag over de AEEA-richtlijn, september 2018, blz. 177. 
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verbeterbaarheid en demontagegemak) te versterken ter ondersteuning van 
hergebruik en recycling. 

Bouw en sloop 

23 De meeste lidstaten hebben het in de kaderrichtlijn afvalstoffen vastgestelde 
streefdoel voor 2020 van 70 % voor de nuttige toepassing van bouwafval al bereikt. Dit 
streefdoel is grotendeels bereikt door uit afval herwonnen grondstof te gebruiken als 
vulmateriaal en voor laagwaardige nuttige toepassingen (bijv. voor onderlagen van 
wegen). Er zijn geen streefdoelen voor de nuttige toepassing van kunststoffen in 
bouw- en sloopafval. Het recyclen van kunststof bouwafval levert een aantal 
uitdagingen op: de kunststoffen kunnen deel uitmaken van een composietstructuur, 
van slechte kwaliteit zijn en verschillende onbekende stoffen bevatten, of met 
algemeen afval zijn gemengd waardoor het sorteren moeilijk en onrendabel wordt29. 
De strategie voor kunststoffen voorziet in een evaluatie en herziening van de 
bouwproductenverordening tegen eind 2021, teneinde het gebruik van gerecycled 
materiaal te verhogen. 

Verpakkingen 

24 Gemiddeld wordt in de EU 32 kg kunststof verpakkingsafval per persoon per jaar 
geproduceerd, tegen 45 kg in de VS, 5 kg in India en 33 kg in Japan30. Volgens de 
informatie waarover de OESO beschikt, heeft de EU het hoogste recyclingpercentage 
van kunststoffen (voor alle soorten kunststofafval) van de ontwikkelde economieën 
(zie figuur 5). De aard en kwaliteit van de gegevens die deze bevinding ondersteunen, 
lopen van land tot land sterk uiteen, maar geven toch een algemene indicatie van de 
verschillende niveaus van vooruitgang. 

29 Europees Milieuagentschap: “Construction and demolition waste: challenges and 
opportunities in a circular economy”, 16.1.2020. 

30 Milieuprogramma van de VN: “Single use plastics. A roadmap for sustainability”, 2018. 
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Figuur 5 — Recyclingpercentages van kunststoffen in geselecteerde 
hoge-inkomenseconomieën 

 
Bron: Gebaseerd op OESO (2018), Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and 

Policy Responses, OECD Publishing, Parijs, https://doi.org/10.1787/9789264301016-en. 

25 Het rechtskader voor het verbeteren van het beheer van kunststof 
verpakkingsafval in het kader van de verpakkingsrichtlijn is geleidelijk aangevuld met 
andere richtlijnen en verordeningen. Hierin worden streefdoelen vastgesteld inzake de 
voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval (Richtlijn 2008/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen), regels vastgesteld voor de 
overbrenging van afvalstoffen (Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen) 
en beperkingen vastgesteld inzake het storten van afvalstoffen (Richtlijn 1999/31/EG 
van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen) (zie figuur 6). 
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Figuur 6 — Het EU-kader en de streefdoelen voor kunststofverpakkingen 

 
Bron: ERK. 
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Kunststof verpakkingsafval 
26 De hele levenscyclus van kunststofverpakkingen kan veel langer zijn dan de 
verbruiksfase ervan en de keuzes die in elke fase van de cyclus worden gemaakt, zijn 
van invloed op de wijze waarop het afval wordt verwerkt (zie figuur 7). Deze keuzes 
beginnen bij de selectie van het basismateriaal, gevolgd door de productie van de 
grondstoffen, de verwerking tot verpakking, het gebruik/hergebruik, en de 
verwijdering en verwerking aan het einde van de levensduur. Kunststofverpakkingen 
dragen aanzienlijk bij tot het milieuprobleem van zwerfafval. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van de richtlijn inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik in 2019. 

Figuur 7 — Levenscyclus van kunststofverpakkingen 

 
Bron: ERK. 
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Het ontwerp van verpakkingen 

Essentiële eisen worden in de praktijk niet handhaafbaar geacht 

27 In de EU moeten verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen die zijn 
vastgelegd in de verpakkingsrichtlijn van 1994. Deze eisen betreffen met name de 
vervaardiging en samenstelling van de verpakking, alsook de procedures voor de 
terugwinning van materiaal en energie. Met uitzondering van kleine herformuleringen 
in 2018 blijven deze eisen ongewijzigd. Krachtens deze eisen moeten verpakkingen: 

o het minimale gewicht en volume hebben die nodig zijn om de veiligheid en 
hygiëne te waarborgen; 

o zo zijn ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik en 
terugwinning, met inbegrip van recycling, mogelijk is en dat het milieu-effect bij 
het verwijderen zoveel mogelijk wordt beperkt; 

o zodanig worden vervaardigd dat wanneer zij verwijderd worden de aanwezigheid 
van schadelijke en andere gevaarlijke stoffen en materialen in emissies, as of 
percolaat tot een minimum wordt beperkt. 

28 Het Europees Comité voor normalisatie (CEN) heeft in 2004 normen gepubliceerd 
inzake de preventie en het hergebruik van verpakkingen, en de terugwinning van 
materiaal en energie. De Commissie heeft deze normen in februari 2005 in het 
Publicatieblad gepubliceerd als “erkende normen” waaraan producenten aantoonbaar 
moeten voldoen. Uit een enquête van de Commissie in 2009 onder belanghebbenden 
uit het bedrijfsleven bleek dat dit voorstander was van de flexibiliteit die de essentiële 
eisen bieden, aangezien ondernemingen over het algemeen verschillende procedures 
toe mogen passen om aan te tonen dat zij aan de eisen voldoen31. Tegen 2011 
beschikten vijf lidstaten over mechanismen om de toepassing van de essentiële eisen 
te monitoren32. In de verpakkingsrichtlijn wordt verondersteld dat aan de eisen is 
voldaan als de CEN-normen worden toegepast. 

31 BIO Intelligence Service: “Awareness and Exchange of Best Practices on the Implementation 
and Enforcement of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste”, 2011. 

32 Ibid. 
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29 In overeenstemming met het mandaat dat haar is verleend in de herziening van 
de verpakkingsrichtlijn in 2018 overweegt de Commissie momenteel de opties om de 
essentiële eisen op zo'n wijze te herzien dat deze haar doel ondersteunen dat alle 
kunststofverpakkingen tegen 2030 op een economisch haalbare wijze herbruikbaar 
en/of recyclebaar moeten zijn33. In een studie die in 2020 voor de Commissie werd 
uitgevoerd over de doeltreffendheid van de essentiële eisen werd geconcludeerd dat 
deze “in de praktijk niet handhaafbaar” zijn34. In deze studie werd geconcludeerd dat 
de essentiële eisen niet in overeenstemming zijn met de hedendaagse behoeften en 
werd met betrekking tot de bijgewerkte eisen het volgende gesteld: 

o in de eisen moet de afvalhiërarchie worden weerspiegeld en moeten ontwerpen 
die hergebruik of recycling als doel hebben, worden bevorderd; 

o in de eisen moet worden vastgesteld welke ontwerpen en materialen voor 
verpakkingen waarschijnlijk problemen zullen veroorzaken voor inzamelaars en 
verwerkers van afval; 

o in de eisen moeten de voorschriften voor afvalpreventie strikter en uitdrukkelijk 
worden omschreven; 

o de eisen moeten zorgen voor afstemming met de EU-beleidsontwikkeling inzake 
het gebruik en de waarde van bepaald composteerbaar afval; 

o met de eisen moeten de vraag naar en het aanbod van kwalitatief hoogwaardig 
gerecycled materiaal worden ondersteund; 

o in de eisen moet een welomschreven handhavingsprocedure worden vastgesteld 
die de veronderstelling van naleving vervangt. 

De Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie kan de inspanningen 
van de EU aanvullen 

30 In het kader van de strategie voor kunststoffen is een campagne opgezet om de 
betrokkenen tot toezeggingen te bewegen. Deze campagne vormt een aanvulling op 
de inspanningen van de Commissie om het beheer van kunststofafval te verbeteren. 
De doelstelling van deze campagne is dat uiterlijk in 2025 jaarlijks 10 miljoen ton 
gerecyclede kunststoffen wordt gebruikt om nieuwe producten te maken. Toen de 

33 Europese Commissie: “The Green Deal”, COM(2019) 640 final. 

34 Eunomia: “Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging Waste 
and Proposals for Reinforcement”, februari 2020. 
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Commissie de toezeggingen in maart 2019 beoordeelde, bleek er een kloof te bestaan 
tussen de toezeggingen van ondernemingen met betrekking tot de hoeveelheid te 
leveren (11 miljoen ton) en de hoeveelheid te gebruiken (6,4 miljoen ton) gerecyclede 
kunststof. Momenteel wordt in de EU jaarlijks 4 miljoen ton gerecycled materiaal 
gebruikt. De Commissie heeft de Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie 
(Circular Plastic Alliance, CPA) opgezet om deze kloof te verkleinen. In juli 2020 waren 
225 actoren, waaronder de belangrijkste spelers op de markten voor verpakkingen, 
auto’s, AEEA en landbouwkunststoffen, de CPA-verbintenissen aangegaan. De 
ondernemingen en de bedrijfsorganisaties zeggen toe een bepaalde hoeveelheid 
gerecyclede kunststof te verstrekken of te gebruiken of dit proces te vergemakkelijken. 

31 Op dit moment monitort de Commissie de toezeggingen op een ad-hocbasis. De 
CPA heeft zich ertoe verbonden om tegen 2021 een vrijwillig systeem in te stellen voor 
het toezicht op de hoeveelheid gerecyclede kunststof die in Europese producten wordt 
gebruikt35. Vergelijkbare en betrouwbare gegevens over de geboekte vooruitgang in 
de richting van het streefcijfer van 10 miljoen ton kunnen bijdragen tot een groter 
vertrouwen in de inspanningen van de voornaamste belanghebbenden en kunnen het 
succes of mislukken van het initiatief aantonen. 

Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

32 Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended 
Producer Responsibility, EPR) zijn erop gericht producenten financieel en 
organisatorisch verantwoordelijk te maken voor het beheer van hun producten zodra 
deze afval worden (zie figuur 8). De invoering van bindende streefcijfers voor de 
recycling van kunststof verpakkingsafval in de verpakkingsrichtlijn van 1994 leidde 
ertoe dat veel lidstaten deze aanpak volgen om: 

o producenten verantwoordelijk te stellen voor de kosten aan het einde van de 
levensduur van verpakkingen en zo betere verpakkingsontwerpen te stimuleren 
waarmee deze kosten worden verlaagd (lichtere verpakkingen, grotere 
recyclebaarheid…); 

o de percentages voor hergebruik en recycling te verbeteren; 

o de kosten van afvalbeheer voor gemeenten (en belastingbetalers) te verminderen 
door deze over te dragen aan producenten en consumenten (doordat de EPR-
vergoeding in de prijs van het product wordt doorberekend). 

35 Circular Plastic Alliance Declaration. 
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Figuur 8 — De grenzen van de producentenverantwoordelijkheid en de 
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

 
Bron: ERK. 

Wijdverbreid gebruik van EPR-regelingen voor verpakkingen in de EU, 
maar grote verschillen in efficiëntieniveaus 

33 Elke EU-lidstaat beschikt over een EPR-regeling (zie figuur 8) voor kunststof 
verpakkingsafval36. De dekkingsgraad van de regelingen in de EU loopt uiteen. 
Sommige regelingen hebben alleen betrekking op huishoudelijke verpakkingen, terwijl 
andere ook betrekking hebben op commerciële en industriële verpakkingen. In het 
kader van deze regelingen wordt kunststof verpakkingsafval verzameld en verwerkt 
om de hoeveelheid die naar stortplaatsen wordt overgebracht te verminderen. Deze 
regelingen dragen ertoe bij dat de systemen voor het beheer van kunststof 
verpakkingsafval van de lidstaten stijgen in de afvalhiërarchie (zie figuur 4) doordat ze 
de recyclingpercentages verhogen, waardoor de hulpbronnenefficiëntie van de EU-
economie toeneemt. 

34 Een aanzienlijk gebrek aan gegevens, methodologische problemen om de impact 
van EPR-regelingen te onderscheiden van andere factoren en de grote verschillen 
tussen de systemen die worden gebruikt, beperken de mate waarin de OESO in staat is 
om de impact van EPR-regelingen te beoordelen37. De medewetgevers van de EU 

36 Bio Intelligence Services: “Development of Guidance on Extended Producer Responsibility”, 
2014. 

37 OESO: “Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste 
management”, 2016. 
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hebben ook gewezen op de grote verschillen in het efficiëntieniveau van de regelingen 
en de mate van verantwoordelijkheid van de producenten38. 

EPR-regelingen bevorderen het gebruik van lichtere verpakkingen, maar 
niet de recyclebaarheid 

35 Met EPR-regelingen wordt producenten van kunststofverpakkingen een 
vergoeding in rekening gebracht voor het beheer van hun producten als die aan het 
einde van hun levensduur zijn. Deze vergoeding weerspiegelt de kosten van de 
verwerking van het in het kader van de regeling verzamelde en beheerde kunststof 
verpakkingsafval. Deze vergoedingen zijn niet gebaseerd op de verwerkingskosten van 
100 % van de kunststofverpakkingen die in de handel zijn gebracht, maar op de kosten 
die in het kader van de EPR-regeling worden gelopen voor het beheer van in dat kader 
ingezamelde verpakkingen. Voor producenten zijn de kosten voor de verwerking van 
kunststofverpakkingen die aan het einde van hun levensduur zijn per eenheid dus lager 
dan de werkelijke kosten van recycling daarvan. 

36 In de meeste EPR-regelingen wordt vereist dat de leden een vergoeding betalen 
op basis van het gewicht van de kunststofverpakkingen die zij in de handel brengen. 
Dit stimuleert producenten om het gewicht van kunststofverpakkingen te verminderen 
om de kosten te drukken. Zo is het gemiddelde gewicht van een fles van 
polyethyleentereftalaat (pet) van 500 ml in de EU gedaald van 24 g in 1990 tot 9,5 g in 
201339. In een werkdocument van de diensten van de Commissie is vastgesteld dat er 
voor het ontwerpen van kunststofverpakkingen met het oog op de recyclebaarheid 
ervan verschillende obstakels zijn die verband houden met productieprocessen, 
gewoonten en een gebrek aan dialoog in de waardeketen en tussen verschillende 
actoren40. Dit kan een significante impact hebben, aangezien meer dan 80 % van alle 
aan producten gerelateerde milieueffecten naar schatting wordt bepaald tijdens de 
ontwerpfase van een product41. In sommige gevallen kan een lichtgewicht verpakking 
minder recyclebaar zijn omdat deze een meerlagenstructuur heeft, waarbij 
verschillende kunststoffen worden gebruikt om dezelfde eigenschappen te verkrijgen 
als een dikkere verpakking uit één materiaal. 

38 Richtlijn 2018/852. 

39 Plastic Converters Europe webpagina over kunststofverpakkingen. 

40 Europese Commissie: Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics 
Strategy, SWD (2018) 16 final. 

41 Europese Commissie: sustainable product policy webpage, voor het laatst bijgewerkt op 
13 december 2018. 
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Nieuwe EU-regels om de EPR-regelingen te harmoniseren en te 
versterken 

37 Om deze problemen aan te pakken en de bijdrage van de EPR aan het bereiken 
van de streefdoelen voor de recycling van kunststofverpakkingen te versterken, heeft 
de EU bij de herziening van de verpakkingsrichtlijn in 2018 EPR-regelingen voor 
verpakkingen verplicht gesteld. Bovendien werden in de herziening van de 
kaderrichtlijn afvalstoffen in 2018 de volgende eisen gesteld aan de EPR-regelingen: 

o controlemechanismen, met inbegrip van onafhankelijke controles op het gebied 
van het financieel beheer en de verplichtingen in verband met verslaglegging van 
gegevens; 

o vergoedingen voor verplichtingen in verband met afvalbeheer, 
informatieverstrekking en het verzamelen van gegevens; 

o ecodifferentiatie van de vergoedingen (aanpassing van de vergoedingen die EPR-
leden betalen ter bevordering van recycling); 

o regelingen om de door de leden betaalde vergoedingen openbaar te maken; 

o een algemene dekking van gebieden en/of producten (zonder zich te beperken 
tot de meest winstgevende segmenten of gebieden). 

38 In sommige EPR-regelingen is al een systeem voor de differentiatie van de 
vergoedingen ingevoerd, gekoppeld aan het gemak waarmee kunststofverpakkingen 
kunnen worden gerecycled. De vergoedingen kunnen worden vastgesteld aan de hand 
van overwegingen in verband met de beschikbaarheid van recyclingtechnologie, het 
vóórkomen van disruptieve of giftige stoffen, de samenstelling van verpakkingen 
(eenvoudig te recyclen polymeren, meerdere lagen) en het bestaan van markten voor 
secundaire grondstoffen. De lidstaten hebben verschillende benaderingen voor 
differentiatie gekozen, zoals het gebruik van een bonus tegenover een bonus-malus-
aanpak (zie tekstvak 1). 
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Tekstvak 1 

Gedifferentieerde tarieven in de Nederlandse EPR-regeling 

Het Nederlandse Afvalfonds Verpakkingen hanteert sinds 2019 een systeem van 
tariefdifferentiatie voor kunststofverpakkingen. Het past een bonussysteem toe 
van lagere tarieven (0,34 EUR per kg in plaats van 0,60 EUR per kg in 2020) om 
ondernemingen te belonen die vormvaste, goed recyclebare 
kunststofverpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering, 
wat leidt tot lagere nettokosten voor het Afvalfonds Verpakkingen. 

Om te bepalen of een kunststofverpakking goed recyclebaar is, maakt het 
Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste 
kunststof verpakkingen, die is ontwikkeld door het Kennisinstituut Duurzaam 
Verpakken (KIDV). Het Afvalfonds Verpakkingen beloont het gebruik van 
verpakkingen die goed recyclebaar zijn maar sanctioneert het gebruik van andere 
verpakkingen niet. 

Het besluit om een bonusregeling te gebruiken in plaats van een bonus-
malusregeling, werd ingegeven door de wens om een positief signaal af te geven 
aan de markt en door de praktische uitdagingen bij de toepassing van een 
malussysteem, waarbij het Afvalfonds Verpakkingen verplicht zou zijn om tegen 
aanzienlijke kosten gedetailleerde technische controles uit te voeren van een 
groot aantal kunststofverpakkingen. 

Statiegeldregelingen kunnen ambitieuzere recyclingstreefdoelen voor 
flessen van kunststof ondersteunen, maar brengen wel kosten met zich 
mee. 

39 In de richtlijn inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik worden de 
streefdoelen voor de lidstaten vastgesteld voor recycling van kunststof drankflessen 
voor eenmalig gebruik van maximaal 3 liter van 77 % uiterlijk in 2025 en van 90 % 
uiterlijk in 202942. Aangezien drankflessen een type kunststofverpakking zijn, worden 
deze inspanningen meegeteld bij de streefcijfers voor de recycling van 
kunststofverpakkingen. De lidstaten zijn verplicht er uiterlijk in 2025 voor te zorgen dat 
petflessen voor eenmalig gebruik die in hun land in de handel worden gebracht uit 
gemiddeld 25 % gerecycled materiaal bestaan. Dit zal tegen 2030 tot 30 % stijgen voor 
alle drankflessen voor eenmalig gebruik. 

42 Richtlijn (EU) 2019/904, artikel 9. 
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40 Met statiegeldregelingen wordt op het moment van aankoop een toeslag voor 
een product betaald. Dit bedrag wordt terugbetaald zodra de lege verpakking wordt 
teruggebracht. In de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik wordt het 
gebruik van statiegeldregelingen niet voorgeschreven om de recyclingdoelstelling voor 
de inzameling van drankflessen te realiseren, maar hierin wordt wel vastgesteld dat 
het een van de opties is die de lidstaten kunnen gebruiken. De Commissie heeft er in 
haar verslagen voor vroegtijdige waarschuwing van 2018 inzake de uitvoering van de 
afvalwetgeving op gewezen dat sommige lidstaten (Cyprus, Portugal en Roemenië) 
overwegen statiegeldregelingen in te voeren zodat zij niet het risico lopen de 2020-
doelstelling van 50 % voor voorbereiding voor hergebruik/recycling van stedelijk afval 
niet te halen. 

41 Volgens het netwerk van milieubeschermingsinstanties zamelen de lidstaten die 
dit systeem hebben ingevoerd, gemiddeld meer dan 80 %43 van de petflessen in, 
vergeleken met het gemiddelde van 58 % in de hele EU. Het bereiken van dergelijke 
hoge niveaus van gescheiden inzameling van petflessen kan de lidstaten helpen bij het 
bereiken van de streefdoelen voor de recycling van kunststofverpakkingen voor 2025 
en 2030. Statiegeldregelingen kunnen er ook voor zorgen dat gerecyclede kunststoffen 
van hogere kwaliteit en winstgevender zijn44. De invoering van een statiegeldregeling 
brengt echter zowel directe als indirecte kosten met zich mee en kan de systemen voor 
afvalbeheer van de lidstaten complexer maken. 

42 Met de opzet en het beheer van de infrastructuur voor een statiegeldregeling zijn 
directe kosten gemoeid. Het beheer van de Duitse statiegeldregeling kost naar 
schatting ongeveer 800 miljoen EUR per jaar45. Het Slowaakse Ministerie van Milieu 
schat dat de beheerder van de statiegeldregeling jaarlijks een tekort van 5 miljoen EUR 
(15 % van de begroting) zal hebben voor zijn statiegeldregeling voor petflessen en 
aluminium blikjes46. Producenten zullen een extra vergoeding betalen om dit tekort te 
dekken. De indirecte kosten die ontstaan door het inzamelen van petflessen via 
statiegeldregelingen in plaats van met het huisvuil, kunnen ook leiden tot een andere 

43 EPA Network: “Working Paper. Deposit Return Schemes: Data and figures from 16 Member 
Countries of the EPA Network”, maart 2018. 

44 Commission Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy, 
SWD(2018) 16 final. 

45 BBC: “Drinks bottles and can deposit return scheme proposed”, 28 maart 2018. 

46 Institute for Environmental Policy, Ministerie van Milieu van Slowakije: “Real Price of 
Deposit. Analysis of the introduction of the deposit-refund system for single-use beverage 
packaging in the Slovak Republic”, november 2018. 
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verdeling van de kosten en baten in de waardeketen, zoals een inkomensverlies voor 
gemeenten die de lege flessen ophalen en aan recyclingbedrijven verkopen. Het 
systeem waarbij een code op de verpakking wordt aangebracht (die door de 
statiegeldmachine kan worden gelezen) voorkomt dat flessen die in het buitenland zijn 
gekocht het statiegeldsysteem van een lidstaat binnenkomen. Bij het ontbreken van 
harmonisatie op EU-niveau of interoperabiliteitsovereenkomsten tussen de lidstaten 
kunnen dergelijke grensoverschrijdende verplaatsingen leiden tot lagere inzamel- en 
recyclingpercentages. 

Verslaglegging, gegevens en verwezenlijking van de 
streefdoelen 

De uitvoering van de wettelijke voorschriften wordt bevredigend geacht 

43 Hoewel uit de verslagen van de Commissie over de uitvoering van de 
verpakkingsrichtlijn blijkt dat de uitvoering van de richtlijn over het algemeen 
bevredigend is, wordt hierin gewezen op lacunes in de maatregelen op het gebied van 
preventie en de efficiënte gescheiden inzameling van verpakkingsafval. De Commissie 
heeft sinds 2008 45 inbreukprocedures met betrekking tot de verpakkingsrichtlijn 
tegen lidstaten ingeleid. Deze hadden voornamelijk betrekking op niet-mededeling van 
door de lidstaten genomen maatregelen (29 gevallen), ontoereikende omzetting 
(8 gevallen) en verkeerde toepassing van de verpakkingsrichtlijn (8 gevallen). Geen 
enkele lidstaat kreeg na deze procedures een boete. 

Grote afwijkingen en foutenmarge in de verslaglegging van gegevens 
door de lidstaten 

44 De lidstaten brengen jaarlijks (in jaar n voor jaar n-2) verslag uit aan de 
Commissie over de recyclingpercentages van kunststofverpakkingen, als een 
percentage van het totaalaantal in de handel gebrachte kunststofverpakkingen. De 
meest recente beschikbare recyclingpercentages van kunststofverpakkingen variëren 
aanzienlijk, van 23,5 % voor Malta tot 74,2 % voor Litouwen. Het EU-gemiddelde is 
41,9 % (zie figuur 9). De lidstaten meten de hoeveelheid kunststof die als gerecycled is 
gerapporteerd tijdens verschillende stadia in het proces van inzameling, sortering en 
recycling47. Dit kan, samen met onnauwkeurige ramingen van het aantal 
kunststofverpakkingen dat in de handel is gebracht, gevolgen hebben voor het 

47 Eunomia: “Study on waste statistics - a comprehensive review of gaps and weaknesses and 
key priority areas for improvement in the EU waste statistics”, oktober 2017. 
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gerapporteerde recyclingpercentage. Onnauwkeurige ramingen kunnen te wijten zijn 
aan onvoldoende stimulansen voor correcte rapportage, uitsluiting van kleine 
producenten van gegevensrapportage, het bestaan van freeriders, onvolledige dekking 
van online- en grensoverschrijdende aankopen, en uitsluiting van de berekening van 
herbruikbare verpakkingen die voor het eerst op de markt worden gebracht. 

Figuur 9 — Gerapporteerde recyclingpercentages van 
kunststofverpakkingen in 2017 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 

45 Uit de studie inzake statistische gegevens voor afvalstoffen48 die in opdracht van 
de Commissie is uitgevoerd, blijkt dat een aanzienlijke foutenmarge te wijten is aan de 
speelruimte bij de interpretatie van juridisch bindende verplichtingen, onvoldoende 
verificatie van gegevens, grote variatie in berekeningsmethoden en 
verificatieprocedures en het gebrek aan stimulansen voor nauwkeurige verslaglegging. 
Zowel uit de studie inzake statistische gegevens voor afvalstoffen als uit het meest 
recente verslag over de tenuitvoerlegging van de afvalwetgeving49 blijkt dat de 
gerapporteerde verpakkingshoeveelheden mogelijk lager zijn dan de werkelijke 

48 Ibid. 

49 Europese Commissie: “Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de afvalwetgeving van 
de EU, met inbegrip van het verslag inzake vroegtijdige waarschuwing voor de lidstaten die 
het risico lopen de 2020-doelstelling voor voorbereiding voor hergebruik/recycling van 
stedelijk afval niet te halen”, COM(2018) 656 final, september 2018. 
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verpakkingshoeveelheden die in de handel zijn gebracht. Sommige lidstaten proberen 
problemen met de rapportage van gegevens aan te pakken door elektronische 
rapportagesystemen voor afvalstromen toe te passen (zie tekstvak 2 voor een 
voorbeeld). 

Tekstvak 2 

Het platform e-GAR in Portugal 
De Portugese autoriteiten hebben in 2018 e-GAR, een platform voor online-
verslaglegging van binnenlandse afvaloverbrengingen opgezet. In dit systeem 
worden alle daarin ingevoerde transporten gevolgd en de beheerders van het 
systeem voeren driemaandelijkse valideringscontroles uit. De nadruk ligt op 
afvalbeheerverrichtingen — er zijn ongeveer 3 000 entiteiten die afvalstoffen 
verwerken. 

Het systeem is gebaseerd op een valideringsprocedure in de hele vervoersketen: 
de producent of vervoerder van het afval voert de gegevens in het systeem in en 
de ontvanger van het afval moet het type, de kwaliteit en de hoeveelheid afval 
bevestigen. In geval van onenigheid hebben de twee partijen 30 dagen om tot een 
gemeenschappelijk standpunt te komen. Aangezien de eindontvanger een 
bevestiging moet geven, is de mogelijkheid om de wet te omzeilen beperkter (een 
illegale stortplaats kan namelijk geen transport valideren). 

E-GAR produceert nog geen statistieken, aangezien de gegevens in dit platform 
zich nog in een valideringsfase bevinden. De Portugese autoriteiten zijn echter van 
plan e-GAR te gebruiken als de belangrijkste bron van nationale statistische 
gegevens. Het voordeel hiervan is dat het platform alle afvalproducenten bestrijkt 
zodat er geen behoefte is aan extrapolatie van gegevens zoals momenteel het 
geval is. Bovendien zouden de gegevens over kunststof verpakkingsafval dat bij 
recyclingbedrijven terechtkomt nauwkeuriger zijn. 

Het systeem levert ook voordelen op wat betreft kosten, aangezien er geen 
behoefte is aan een papieren spoor dat moet worden opgeslagen. De Portugese 
autoriteiten hebben de samengestelde kosten van e-GAR geraamd op 0,17 EUR 
per dossier, tegenover 4,55 EUR per papieren dossier dat zij in het verleden 
gebruikten. 

46 Het totale door de EU gerapporteerde recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen is in de periode 2008-2017 met ongeveer 12 procentpunten 
gestegen (zie figuur 10). De hoeveelheid gerecycled materiaal nam gestaag toe, maar 
tegelijkertijd nam het gerapporteerde gegenereerde kunststof verpakkingsafval ook 
met 1,7 miljoen ton toe. De hoeveelheid niet-gerecycled afval is dus gedurende de 
laatste vijf jaar relatief stabiel gebleven op ongeveer 9,5 miljoen ton per jaar. Dit is een 
belangrijke uitdaging in de context van de nieuwe, ambitieuzere streefcijfers voor 
recycling en bredere ambities op het gebied van de circulaire economie. 
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Figuur 10 — Productie en recycling van kunststof verpakkingsafval 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat. 

Actualiseringen van de wetgeving zullen tot resultaat hebben dat de 
gerapporteerde recyclingpercentages naar beneden worden bijgesteld 

47 Om de in paragraaf 44 vermelde tekortkomingen in de gegevens aan te pakken, 
werden in de actualisering van de verpakkingsrichtlijn van 2018 strengere eisen voor 
de berekening van recyclingpercentages ingevoerd. Hierdoor werd met name het punt 
van de meting van de gerecyclede hoeveelheden geharmoniseerd om gegevens te 
produceren die nauwkeuriger en vergelijkbaar zijn. Er zijn ook aanvullende eisen voor 
de verificatie van de gerapporteerde gegevens aan de hand van andere 
gegevensverzamelingen en voor het verstrekken van verslagen over de 
gegevenskwaliteitscontrole. De door de ERK geraadpleegde deskundigen schatten dat 
de toepassing van de nieuwe berekeningsmethoden tot een daling van de 
gerapporteerde recyclingpercentages van maximaal 10 procentpunten zou kunnen 
leiden. Volgens de ramingen van Plastics Europe50 zou het recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen in de EU kunnen dalen van 42 % (het huidige percentage) tot 
ongeveer 29 % (zie figuur 10). De nieuwe regels voor de verslaglegging over de nieuwe 

50 Plastics Europe: “The Circular Economy for Plastics. A European Overview”, december 2019. 
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streefdoelen voor 2025 en 2030 traden in januari 2020 in werking, en de eerste 
verslagen (over het jaar 2020) worden in juni 2022 verwacht. 

48 Als gevolg van de nieuwe berekeningsmethode zal de kloof tussen de huidige 
recyclingpercentages van kunststofverpakkingen en de streefdoelen voor 2025/2030 
aanzienlijk breder worden. Er moet daadkrachtig worden opgetreden om de nieuwe 
juridisch bindende streefdoelen voor recycling te halen. In 2015 schatte de Extended 
Producer Responsibilities Alliance (EXPRA) het theoretisch haalbare 
recyclingpercentage van kunststofverpakkingen op maximaal 60 %, wat erop wijst dat 
de recyclingpercentages doorgaans lager zouden zijn, aangezien het niet mogelijk is 
alles wat consumenten weggooien in te zamelen51. De recyclingpercentages van 
kunststofverpakkingen zullen naar verwachting in de toekomst toenemen als gevolg 
van de toepassing van de nieuwe regels voor uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid (zie paragraaf 37), de ontwikkeling van meer en 
betere gescheiden inzameling-, sorteer- en recyclinginfrastructuur en de verwachte 
actualisering van de essentiële eisen (zie paragraaf 29). 

EU-financiering voor kunststof verpakkingsafval: infrastructuur 
en verwerkingsopties 

De EU financiert de infrastructuur voor afvalbeheer uit instrumenten van 
het cohesiebeleid 

49 De EU financiert de infrastructuur voor afvalbeheer met betrekking tot het 
verzamelen, sorteren en verwerken van afval voornamelijk in het kader van het 
cohesiebeleid. Hoewel het niet mogelijk is om financiering te vinden die uitsluitend 
betrekking heeft op het beheer van kunststofafval, draagt de financiering in het 
algemeen bij tot een verbetering van het gehele afvalbeheer, wat leidt tot schonere 
afvalstromen die gemakkelijker te recyclen zijn. Er worden twee ondersteunende 
maatregelen op dit gebied gefinancierd: 

o maatregel 17 inzake het beheer van huishoudelijk afval met betrekking tot 
minimalisering, sortering en recycling, waarmee wordt beoogd de 
verwerkingsopties op een hoger niveau van de afvalhiërarchie te ondersteunen 
(zie figuur 4), waardoor de ambities om over te gaan naar een meer circulaire 
economie beter tot uiting komen; 

51 EXPRA: “Analysis of Eurostat packaging recycling data - a study of the years 2006-2012”, 
oktober 2015. 
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o maatregel 18 inzake het beheer van huishoudelijk afval met betrekking tot de 
biomechanische behandeling, thermische behandeling, verbranding en stort, 
waarvoor iets meer wordt toegewezen dan voor maatregel 17 — 55 % van de 
totale toewijzing voor de maatregelen 17 en 18 (zie figuur 11). 

50 De uitgaven voor de huidige programmeringsperiode (2014-2020) zijn laag 
(1 miljard EUR) in vergelijking met de begrote middelen (4,4 miljard EUR). Over het 
geheel genomen berekenden we dat tot31 december 2019 30,5 % van de begrote 
middelen voor maatregel 17 en 16,5 % voor maatregel 18 was besteed. Een aantal 
factoren vormt de verklaring voor de grote kloof tussen de toewijzing en de uitgaven, 
met name: knelpunten bij de herzieningen van de afvalbeheerplannen van de lidstaten 
en andere nationale wetgeving, de noodzaak om goedgekeurde projecten te herzien, 
langdurige evaluaties van projecten, vertragingen bij openbare 
aanbestedingsprocedures, gebrek aan capaciteit van de lokale overheden om 
projecten te beheren en het gebrek aan co-financiering52. 

52 Eunomia: “Study on investment needs in the waste sector and on the financing of municipal 
waste management in Member States”, juni 2019. 
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Figuur 11 — Middelen van het cohesiebeleid die voor de 
periode 2014-2020 zijn begroot en uitgegeven 

 
Bron: ERK, op basis van op 16 juni 2020 verzamelde gegevens in https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 

over de situatie op 31 december 2019. 
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Horizon 2020 zou het ontwerp en de recyclebaarheid van kunststoffen 
kunnen verbeteren 

51 De Commissie meldt op haar website dat Horizon 2020, het EU-
financieringsprogramma voor onderzoek, ongeveer 84,6 miljoen EUR aan 
nettobijdragen van de EU leverde voor onderzoeksprojecten op het gebied van 
kunststof. De EU-uitgaven voor projecten op het gebied van kunststof maken 17 % uit 
van de totale Horizon 2020-middelen die eind maart 2020 waren uitbetaald. Figuur 12 
toont de voornaamste landen die deelnemen aan dergelijke, doorgaans 
grensoverschrijdende, projecten. 

Figuur 12 — Nettobijdrage van de EU in het kader van Horizon 2020 voor 
projecten op het gebied van kunststof, per land 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens en kaart van de applicatie voor het eengemaakte elektronische 
gegevensuitwisselingsterrein SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area); gegevens geraadpleegd 
op 16 maart 2020. 
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52 De Horizon 2020-projecten richten zich meer op de top van de afvalhiërarchie, in 
overeenstemming met de EU-doelstellingen inzake het beheer van kunststofafval53. Zij 
omvatten onderzoek naar alternatieve polymeren, betere recyclingmethoden of een 
beter ontwerp. Het innovatieve karakter van Horizon 2020-projecten houdt echter in 
dat de resultaten ervan niet eenvoudig en rechtstreeks op grote schaal kunnen worden 
gerepliceerd om de afvalproblematiek van kunststofverpakkingen aan te pakken. 

Het LIFE-programma financiert methoden voor de aanpak van 
kunststofafval 

53 Naast de financiering uit het Cohesiefonds en Horizon 2020 heeft de Europese 
Commissie via het LIFE-fonds voor de periode 2014-2020 3,4 miljard EUR toegewezen 
voor de bescherming van het milieu en het klimaat. Er is geen uitsplitsing naar 
financiering in verband met kunststofafval of financiering in verband met kunststof 
verpakkingsafval. Uit de gegevens in de databank van LIFE-projecten blijkt echter dat 
de Europese Commissie 20 projecten op het gebied van kunststofafval heeft 
gefinancierd (er worden geen financieringsbedragen verstrekt). 

54 Uit een studie die voor de Commissie werd uitgevoerd54 blijkt dat de 
financieringsprioriteiten van LIFE de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-
afvalstoffenbeleid ondersteunen, waarbij de toepassing van nieuwe bedrijfs- en 
consumptiemodellen wordt aangemoedigd, en de hulpbronnenefficiëntie en de 
concepten van de circulaire economie worden ondersteund. Net als bij Horizon 2020 is 
de LIFE-financiering gericht op de top van de afvalhiërarchie (zie figuur 4). In de 
tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma werd opgemerkt dat de Commissie 
meer zou kunnen doen om de projecten te reproduceren, en de oplossingen en kennis 
ervan over te brengen om een katalyserende werking teweeg te brengen. Het is dan 
ook onwaarschijnlijk dat de resultaten van de projecten op korte termijn een 
aanzienlijke impact zullen hebben op de afvalproblematiek van kunststofverpakkingen. 

53 Ibid. 

54 Ibid. 
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Het overbrengen van kunststof verpakkingsafval 

De voorwaarden voor het overbrengen van kunststofafval naar het 
buitenland zullen strenger worden 

55 Wanneer kunststof verpakkingsafval niet in de EU wordt verwerkt, kan het voor 
recycling naar derde landen worden overgebracht, waarbij strengere regels worden 
toegepast voor gevaarlijke afvalstoffen, zoals bepaald in het Verdrag van Bazel inzake 
de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen 
en de verwijdering ervan. In de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) is 
bepaald dat het de doelstelling van de EU is om zelfvoorzienend te worden voor 
afvalverwijdering en de nuttige toepassing van stedelijk afval (waaronder het grootste 
deel van het moeilijk te recyclen kunststof verpakkingsafval). 

56 Het meeste kunststof verpakkingsafval werd tot dusver als niet-gevaarlijk voor 
overbrenging beschouwd en was daarom krachtens de EU-verordening betreffende de 
overbrenging van afvalstoffen op de “groene lijst” geplaatst. In mei 2019 werden de 
partijen bij het Verdrag van Bazel het erover eens dat alleen overbrengingen van 
voorgesorteerde, niet-verontreinigde, recyclebare kunststoffen die vrij zijn van alle 
niet-recyclebare materialen en die zijn voorbereid voor onmiddellijk milieuhygiënisch 
verantwoord hergebruik, op de groene lijst (niet-gevaarlijke afvalstoffen) kunnen 
staan. Deze wijziging zal op 1 januari 2021 in werking treden. 

De uitvoer van kunststofafval en kunststof verpakkingsafval neemt af 

57 De uitvoer van kunststofafval naar landen buiten de EU is met name in de laatste 
drie jaar afgenomen. In de onderstaande figuur worden de voornaamste lidstaten 
getoond die in de periode 2010-2019 kunststofafval voor recycling naar landen buiten 
de EU hebben uitgevoerd. 
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Figuur 13 — Voornaamste EU-landen die kunststofafval naar landen 
buiten de EU uitvoeren 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel 
in goederen. 

58 Absoluut gezien is de uitvoer van zowel kunststofafval als kunststof 
verpakkingsafval in 2017 gedaald. Een steeds groter aandeel van de uitvoer van 
kunststofafval naar landen buiten de EU bestaat uit verpakkingsafval: 75 % in 2017, 
tegenover 43 % in 2012 (zie figuur 14). Dit wijst erop dat de EU-lidstaten voor het 
beheer van hun kunststof verpakkingsafval in hoge mate afhankelijk zijn van recycling 
buiten de EU. Deze trend moet worden gezien in de context van de uitdagingen rond 
de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalbeheer (zie paragraaf 50), met inbegrip 
van het op grote schaal op de markt brengen van nieuwe technologieën (bijv. 
chemische recycling), en de stijgende druk van het publiek en de wetgever om de 
problematiek van kunststofafval aan te pakken. 
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Figuur 14 — Aandeel van de uitvoer van kunststof verpakkingsafval in 
het totale kunststofafval dat naar landen buiten de Europese Unie wordt 
uitgevoerd 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens over de uitvoer van kunststof verpakkingsafval uit de databank van 
Eurostat inzake verpakkingsafval, per afvalbeheerverrichting en afvalstroom en gegevens over de 
uitvoer van kunststofafval uit de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel in 
goederen. 

Een derde van het door de EU gerapporteerde recyclingpercentage 
bestaat uit overgebracht kunststof verpakkingsafval 

59 Kunststof verpakkingsafval kan voor recyclingdoeleinden naar landen buiten de 
EU worden overgebracht. Exporteurs moeten aantonen dat het afval onder 
vergelijkbare omstandigheden als in de EU wordt verwerkt55. De lidstaten hebben van 
deze optie gebruikgemaakt om aanzienlijke hoeveelheden kunststofafval naar 
overzeese bestemmingen over te brengen, met name naar Azië (zie tabel 2). Volgens 
de gegevens van Plastics Europe heeft de EU in 2018 6,5 % van al het ingezamelde 
kunststofafval naar overzeese bestemmingen overgebracht. Dit komt overeen met 
20,2 % van het kunststofafval dat naar recyclingfaciliteiten werd gestuurd. De 
overbrenging voor recycling buiten de EU is goed voor 27 % tot 30 % van de 
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gerapporteerde recycling van kunststof verpakkingsafval in de periode 2012-201756. 
Hieruit blijkt dat het overbrengen voor recycling buiten de EU een belangrijke rol 
speelt bij het bereiken van de streefdoelen voor de recycling van 
kunststofverpakkingen. 

Tabel 2 — EU-uitvoer van kunststofafval  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kunststofafval uitgevoerd naar 
landen buiten de EU 
(miljoen ton) 

3,37 3,37 3,36 2,84 3,30 3,08 3,12 2,55 1,93 1,72 

De tien voornaamste Aziatische 
bestemmingen (% van de totale 
EU-uitvoer) 

95 % 96 % 95 % 94 % 95 % 95 % 94 % 91 % 86 % 83 % 

Bron: ERK, op basis van gegevens van de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel 
in goederen. 

60 EU-actoren moeten documenten ontvangen waaruit blijkt dat de verwerking (met 
inbegrip van recycling) van kunststof verpakkingsafval in een derde land wordt 
uitgevoerd met inachtneming van normen die gelijkwaardig zijn aan de EU-normen. 
Niettemin merkt het Europees Milieuagentschap op dat de verwerking in niet-EU-
landen vaker tot een hogere milieudruk leidt wat betreft verontreiniging, CO2-uitstoot 
en kunststoflekkage in het milieu dan verwerking of recycling in de EU. De controle op 
de naleving van de EU-normen voor de verwerking van kunststofafval in derde landen 
schiet vaak tekort57. De nationale autoriteiten van de lidstaten hebben geen 
controlebevoegdheden in derde landen, en organisaties voor uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid die verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
kunststof verpakkingsafval voeren maar zelden controles ter plaatse uit. Dit vertaalt 
zich in een lage mate van zekerheid met betrekking tot recycling buiten de EU en een 
aanzienlijk risico op illegale activiteiten. 

61 In het kader van de actualisering van de verpakkingsrichtlijn van 2018 en de 
uitvoeringsvoorschriften58 moeten de lidstaten in kwaliteitscontroleverslagen de 
specifieke toezicht- en valideringsmaatregelen beschrijven die zijn genomen om ervoor 

56 Op basis van gegeven van Eurostat. 

57 EEA: “Plastic waste trade and the environment”, oktober 2019. 

58 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/665 van de Commissie van 17 april 2019. 
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te zorgen dat de exporteurs van kunststof verpakkingsafval voldoen aan de 
verplichting van gelijkwaardige omstandigheden voor verwerking. 

Het Chinese verbod op de invoer van kunststofafval heeft tot 
veranderingen geleid in de bestemming van de uitvoer uit de EU-
lidstaten 

62 Vóór 2018 was China (inclusief Hongkong) de voornaamste bestemming voor de 
uitvoer van kunststofafval uit de EU, goed voor 77 % (2,4 miljoen ton) van de totale 
hoeveelheid door de EU uitgevoerd kunststofafval in 2016. In juli 2017 kondigde China 
een verbod op de invoer van kunststofafval aan, dat begin 2018 in werking trad. Na de 
inwerkingtreding van dit verbod daalde de uitvoer naar China snel en werd de 
verscheidenheid aan bestemmingslanden voor kunststofafval uit de EU groter 
(zie figuur 15). Andere Aziatische landen zagen tussen 2016 en 2018 een aanzienlijke 
toename van de invoer van kunststofafval uit de EU: een achtvoudige toename in 
Thailand, een zevenvoudige toename in Turkije, een vijfvoudige toename in Taiwan en 
een drievoudige toename in Indonesië. Als gevolg daarvan hebben meer landen ook 
beperkingen op de invoer van kunststofafval ingevoerd. Uit de gegevens voor 2019 
blijkt dat Turkije en Maleisië de voornaamste Aziatische bestemmingen zijn voor 
uitgevoerd kunststof verpakkingsafval. 
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Figuur 15 — Voornaamste Aziatische bestemmingslanden voor 
kunststofafval uit de EU 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel 

in goederen. 

63 Het verbod van China zorgde ook voor een versnelde toename van de 
overbrengingen van kunststofafval binnen de EU (zie figuur 16). Deze veranderingen 
kunnen het gevolg zijn van afval dat in de EU beschikbare infrastructuur bereikt 
(recycling-, verbrandings- en stortcapaciteit) of van verschillende doorvoerroutes 
tijdens de uitvoer van kunststofafval naar landen buiten de EU. 
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Figuur 16 — Ontwikkeling van de handel in kunststofafval binnen en 
buiten de EU 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel 

in goederen. 

64 In sommige lidstaten is de invoer van kunststofafval tussen 2016 en 2019 
aanzienlijk toegenomen. In Slovenië bedroeg de stijging 68 %, in Polen 30 %, in 
Tsjechië 26 %, in Spanje 25 % en in Nederland en Frankrijk ongeveer 20 %. Figuur 17 
geeft een overzicht van de voornaamste bestemmingen van kunststofafval binnen de 
EU. De invoerende lidstaten kunnen ook alleen overslagpunten zijn (zie de zaak Green 
Toscane in tekstvak 3). 

65 De uitdaging van het Chinese verbod betekent een toenemende druk op de 
capaciteit van de lidstaten om hun kunststof verpakkingsafval te beheren. De 
Commissie schat dat de EU over faciliteiten beschikt om de helft van haar totale 
kunststofafval te recyclen59. Gegevens over andere capaciteit voor het sorteren, 
verbranden en storten van kunststofafval zijn niet beschikbaar. 

59 Europese Commissie: “Staff Working Document Accompanying the 2018 Plastics Strategy”. 
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Figuur 17 — Voornaamste bestemmingslanden voor de handel in 
kunststofafval binnen de EU 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Comext-databank van Eurostat inzake internationale handel 

in goederen. 

66 Om het huidige recyclingpercentage van kunststofverpakkingen in stand te 
houden of dit te verhogen om aan de nieuwe streefdoelen te voldoen, zullen de 
lidstaten hun recyclingcapaciteit moeten vergroten en verbeteren zodat deze het 
volgende kan bestrijken: 

o de hoeveelheid kunststof verpakkingsafval die zal worden onderworpen aan de 
strengere controles van het Verdrag van Bazel (zie paragraaf 56) en die derhalve 
niet zo gemakkelijk of zelfs onmogelijk voor recycling naar landen buiten de EU 
kan worden uitgevoerd; 

o de hoeveelheid kunststof verpakkingsafval die momenteel als gerecycled wordt 
gerapporteerd, maar die na de wijziging van de rapportagevereisten zal worden 
heringedeeld als niet-gerecycled; 

o de vereiste toename van de hoeveelheid gerecycled kunststof verpakkingsafval 
om aan de juridisch bindende streefdoelen voor 2025 en 2030 te voldoen. 
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Illegale handel in kunststof verpakkingsafval: milieucriminaliteit 

67 Milieumisdrijven zijn handelingen die in strijd zijn met de milieuwetgeving en 
aanzienlijke schade aan het milieu en/of de mens veroorzaken of dreigen te 
veroorzaken. De EU heeft Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht vastgesteld, op grond waarvan de lidstaten 
milieumisdrijven moeten behandelen als strafrechtelijk delict. De belangrijkste 
gebieden van milieucriminaliteit zijn onder meer het illegaal overbrengen en storten 
van afvalstoffen. 

Illegale verwijdering van kunststofafval is een ernstig en complex 
misdrijf 

68 Milieucriminaliteit, met inbegrip van de illegale overbrenging en lozing van 
kunststofafval, heeft een significante impact op het milieu, de wilde flora en fauna en 
de menselijke gezondheid en leidt tot aanzienlijke economische verliezen. In een 
verslag van de Commissie uit 2013 werd geconcludeerd dat door illegale 
afvalverwijdering en ontoereikende faciliteiten voor de verwerking van afval kansen 
voor economische groei werden gemist en milieubedreigingen werden veroorzaakt60. 
Illegale afvalverwijdering wordt in verband gebracht met georganiseerde misdaad61 en 
het witwassen van geld en is een van de meest lucratieve illegale markten ter wereld, 
die op één lijn staat met mensenhandel en illegale handel in drugs en vuurwapens 
vanwege het lage risico op vervolging en lage boetes62. In de door Europol opgestelde 
dreigingsevaluaties van de zware en georganiseerde criminaliteit van 2013 en 2017 
wordt dit soort criminaliteit aangemerkt als een grote bedreiging en een belangrijk 
aandachtsgebied voor de werkzaamheden van Europol, waaronder de coördinatie van 
de maatregelen van de lidstaten (zie tekstvak 3). 

60 Europese Commissie: “Verslag over de tenuitvoerlegging van de afvalwetgeving van de EU”, 
COM(2013) 6 final van 17 januari 2013. 

61 Project WasteForce: “Waste Crime Alerts”. 

62 “European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE): “Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project”, 
maart 2016. 
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69 In een verslag van de Raad over milieucriminaliteit63 is aangegeven dat het 
huidige opsporingspercentage van afvalcriminaliteit laag is en in weinig gevallen 
vervolging wordt ingesteld. In dit verslag wordt geschat dat dit percentage lager is dan 
voor andere soorten criminaliteit64, terwijl de sancties ervoor niet evenredig en 
afschrikkend, en soms lager zijn dan de opbrengsten van illegale activiteiten65. Door de 
complexiteit van de overbrengingsketen is het moeilijk om de betrokken partijen te 
vervolgen en te bewijzen dat zij op de hoogte waren van de illegale afvalverwijdering. 
Het afval kan meerdere keren in verschillende landen van eigenaar veranderen 
voordat het op illegale wijze wordt verwijderd, terwijl de eerste betrokkene in de 
afvalstroom documenten ontvangt waaruit blijkt dat het kunststof verpakkingsafval is 
gerecycled. Het stroomschema in tekstvak 3 geeft een theoretisch voorbeeld van de 
wijze waarop illegale internationale handel in kunststof verpakkingsafval kan 
plaatsvinden, ter aanvulling op de echte zaak die door de operatie Green Toscane van 
Europol aan het licht is gekomen. 

63 Raad van de Europese Unie: “Eindverslag over de achtste ronde van wederzijdse evaluaties 
inzake milieucriminaliteit — Informatie en bespreking in de Raad”, 15 november 2019. 

64 Europees netwerk van openbaar aanklagers voor het milieu: “Environmental prosecution 
report tackling environmental crime in Europe”, maart 2017. 

65 Countering WEEE Illegal Trade: “Summary Report”, 30 augustus 2015. 
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Tekstvak 3 

Illegale handel in kunststof verpakkingsafval 

Theoretische illegale afvalstroom 

 
Bron: ERK. 

Operatie Green Tuscany 

In 2019 werden 96 mensen gearresteerd in het kader van de operatie Green 
Toscany, een samenwerking tussen Italiaanse en Sloveense 
rechtshandhavingsautoriteiten die door Europol werd gecoördineerd. Deze 
96 mensen maakten deel uit van een georganiseerde criminele groep, die op 
illegale wijze kunststofafval van Italië via Slovenië naar China vervoerde. Sloveense 
ondernemingen verstrekten documenten aan Italiaanse ondernemingen waarin 
werd verklaard dat het afval vóór de verzending naar China was gerecycled. 
Tijdens de operatie werden 560 illegale overbrengingen van kunststofafval met 
een totale waarde van 8 miljoen EUR ontdekt. 
Bron: Europol. 

Kunststofafval is een van de voornaamste producten die illegaal worden 
overgebracht 

70 Impel, het EU-netwerk van milieuautoriteiten voor de implementatie en 
handhaving van de milieuwetgeving, schatte in 2011 dat illegaal verhandeld afval goed 
is voor ongeveer 20 % van alle afvaloverbrengingen in de EU66. De 
Werelddouaneorganisatie heeft in 2009 de operatie Demeter gelanceerd, een 

66 EnviCrimeNet: “Report on Environmental Crime”, 27 mei 2016. 

Makelaar I Makelaar II
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lidstaat A
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gezamenlijk wereldwijd initiatief gericht op de illegale overbrenging van afval, dat 
verscheidene malen is uitgevoerd. Recente resultaten67 van de operatie Demeter 
bevestigen dat kunststofafval een van de voornaamste soorten illegale overbrengingen 
van afvalstoffen is (naast AEEA), en goed is voor ongeveer 23 % van de totale in beslag 
genomen producten. 

71 In 2017 schatte BlockWaste68 dat jaarlijks gemiddeld 13 % van alle niet-
gevaarlijke afvalstoffen van de legale EU-markt voor afval verdwijnt. Voor gevaarlijk 
afval stijgt dit percentage tot 33 % (zie figuur 18 hieronder voor de gegevens per 
lidstaat). Het meeste kunststof verpakkingsafval werd tot nu toe als niet-gevaarlijk 
voor overbrenging beschouwd. Door recente wijzigingen van het Verdrag van Bazel 
worden vanaf 2021 de meeste recente overbrengingen van kunststof verpakkingsafval 
op één lijn gesteld met gevaarlijke afvalstoffen. Daarom zal het worden verboden om 
dit afval uit te voeren naar landen die geen lid zijn van de OESO. In combinatie met het 
gebrek aan capaciteit voor de verwerking van kunststof verpakkingsafval in de EU, 
vergroot dit het risico dat dit afval illegaal wordt verwijderd, zowel binnen de grenzen 
van de EU als wanneer het naar derde landen wordt overgebracht. 

67 Operation Demeter of 2019. 

68 Block Waste project: “An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the 
EU”, 31 oktober 2017 (onderzoeksproject medegefinancierd door het Fonds voor interne 
veiligheid van de Europese Unie). 
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Figuur 18 — Geraamd aandeel van gevaarlijk afval dat van de legale 
markt wordt verwijderd 

© BlockWaste, door de EU gefinancierd project. 

Het rechtskader van de EU voor de bestrijding van afvalcriminaliteit 
vertoont tekortkomingen 

72 Als reactie op dit groeiende probleem nam de EU in 2008 Richtlijn 2008/99/EG
aan inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht. Op grond 
hiervan moeten de lidstaten activiteiten die in strijd zijn met de EU-milieuwetgeving 
als strafrechtelijke delicten aanmerken en ervoor zorgen dat deze strafbaar worden 
gesteld met doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties. 
Dergelijke activiteiten omvatten het inzamelen, vervoeren (inclusief de illegale 
overbrenging), hergebruiken en verwijderen van afvalstoffen die schadelijk kunnen zijn 
voor mens en milieu. Alle actoren in de waardeketen kunnen hieraan worden 
onderworpen: van de entiteit die het afval voortbrengt tot handelaren, makelaars, 
scheepsexploitanten en bestemmingshandelaren. De richtlijn wordt momenteel 
herzien. 
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73 In een verslag van het onderzoeksproject in het kader van de EU-actie ter
bestrijding van milieucriminaliteit (European Union Action to Fight Environmental 
Crime, EFFACE)69 is een aantal problemen vastgesteld die de doeltreffendheid van de 
richtlijn inzake milieucriminaliteit en bijgevolg van de bestrijding van de illegale handel 
in afvalstoffen, met inbegrip van de handel in kunststof verpakkingsafval, beperken, 
met name: 

o het gebrek aan gegevens over verontreinigde locaties, sancties en
vervolgingspercentages;

o problemen bij het vaststellen van gedragingen die als milieucriminaliteit moeten
worden aangemerkt wegens rechtsonzekerheid, zoals de definitie van afvalstof
tegenover einde-afval;

o het onvermogen van de EU-wetgeving om de toenemende betrokkenheid van
georganiseerde criminele groepen bij milieucriminaliteit aan te pakken, die
vervolgens wordt geassocieerd met andere misdrijven zoals het witwassen van
geld (de definitie van basisdelict in de antiwitwasrichtlijn70 is inmiddels
geactualiseerd zodat deze ook milieucriminaliteit omvat);

o het ontbreken van geharmoniseerde EU-regels voor de combinatie van sancties
(administratief/strafrechtelijk/civiel);

o het gebrek aan gespecialiseerde politiediensten, openbare aanklagers en rechters
voor de aanpak van milieucriminaliteit.

69 “European Union Action to Fight Environmental Crime” (EFFACE): “Crime and the EU. 
Synthesis of the Research Project Final synthesis Report of the Research Project”, 
maart 2016. 

70 Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 
inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld. 
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Overzicht van mogelijkheden, lacunes, 
uitdagingen en risico’s 
74 Alle lidstaten hebben gerapporteerd dat zij hun streefdoel voor 2008 van 22,5 % 
recycling van kunststofverpakkingen hebben behaald. Verschillen in 
gegevensverzamelings- en rapportagemethoden die krachtens het rechtskader zijn 
toegestaan, leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de recyclingniveaus die de 
lidstaten rapporteren en staan de betrouwbaarheid van de gegevens in de weg. Er 
werden aanzienlijke tekortkomingen vastgesteld in het ontwerp, de uitvoering en de 
handhaving van het wet- en regelgevingskader dat van toepassing is op kunststof 
verpakkingsafval. Kunststofverpakkingen blijven het enige soort kunststofafval 
waarvoor een bindend streefdoel voor recycling geldt. Ook als zij aan bredere 
streefdoelen inzake afvalbeheer zijn onderworpen, moeten andere sectoren die 
kunststofafval genereren nog specifieke strategieën ontwikkelen of specifieke 
streefdoelen vaststellen voor het beheer van kunststofafval. De Commissie zal de 
afvalwetgeving in sommige van deze sectoren (bijv. de automobiel- en de bouwsector) 
in de nabije toekomst evalueren. 

75 De EU heeft voor haar lidstaten ambitieuze nieuwe streefdoelen inzake de 
recycling van kunststofverpakkingen opgesteld voor 2025 (50 %) en 2030 (55 %). Zij 
heeft ook strengere regels voor de prestatiemeting op het gebied van recycling 
vastgesteld inzake de recyclingpercentages van de lidstaten voor 
kunststofverpakkingen. Dit zou een nauwkeuriger beeld moeten geven van het 
werkelijke recyclingpercentage van kunststofverpakkingen. Als gevolg daarvan wordt 
echter een daling van het gerapporteerde recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen in de EU verwacht. De Commissie is verheugd over de 
verwachte verbetering van de nauwkeurigheid van de gegevens en benadrukt dat alle 
lidstaten en economische actoren in de hele waardeketen gecoördineerd moeten 
optreden, wil de EU tegen 2030 bijna dubbel zo veel kunststof verpakkingsafval 
kunnen recyclen Het bereiken van deze streefdoelen zou een belangrijke stap zijn in de 
richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op het gebied van de 
circulaire economie en zou de positie van de EU als wereldleider op het gebied van 
recycling van kunststofverpakkingen versterken. In deze analyse worden enkele van de 
mogelijkheden, lacunes, uitdagingen en risico’s van de EU-maatregelen ter bestrijding 
van kunststofafval belicht. 
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Mogelijkheden 

76 Het rapportagesysteem van de EU voor de recycling van kunststof 
verpakkingsafval is aangescherpt en geharmoniseerd, waardoor het vertrouwen in het 
systeem kan toenemen. Aangescherpte regels inzake gescheiden inzameling en 
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten leiden tot een grotere 
kwantiteit en kwaliteit van recyclebaar materiaal. Tariefdifferentiatie in de EPR-
regelingen biedt mogelijkheden om het gebruik van recyclebare verpakkingen te 
bevorderen en deze versterkt een van de belangrijkste instrumenten die de lidstaten 
kunnen gebruiken om de nieuwe streefdoelen te bereiken en een duidelijk signaal aan 
de markt te geven om recyclebaarheid aan te moedigen. Door middel van potentiële 
nieuwe, aangescherpte en handhaafbare essentiële eisen zou al bij het ontwerp van 
verpakkingen rekening kunnen worden gehouden met de recyclebaarheid ervan en 
zou een verdere stijging in de afvalhiërarchie kunnen worden aangemoedigd doordat 
hergebruik wordt gestimuleerd. Al deze inspanningen kunnen worden ondersteund 
door EU-financiering voor onderzoek. Door de verdere ontwikkeling van de 
recyclingindustrie en de aanpassing van de markt aan striktere beginselen van 
circulariteit, met name door het gebruik van gerecyclede kunststoffen om nieuwe 
producten te maken, zou werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd en zouden EU-
ondernemingen in bepaalde sectoren een pioniersvoordeel kunnen krijgen. 

Lacunes 

77 Kunststof verpakkingsafval is de grootste afvalstroom van kunststofproducten 
voor eenmalig gebruik (61 % van al het kunststofafval) en is onderworpen aan 
ambitieuze EU-streefdoelen voor de recycling van kunststof. Voor geen van de andere 
belangrijke afvalstromen van kunststof (uit de landbouw-, bouw- en automobielsector 
en de sector van elektrische en elektronische apparatuur), die samen 22 % van het 
kunststofafval in de EU uitmaken, zijn soortgelijke streefdoelen voor het beheer van 
hun kunststofafval vastgesteld. Door het versterkte en strengere rapportagesysteem 
van de EU voor de recycling van kunststofverpakkingen zal het gemiddelde 
gerapporteerde recyclingpercentage van kunststofverpakkingen in de EU naar 
verwachting naar beneden worden bijgesteld, van 41 % (2017) tot 32-29 %. Deze 
nieuwe cijfers onderstrepen de aanzienlijke kloof tussen het huidige recyclingniveau 
van de EU en haar streefdoel voor 2025 (50 %). 
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Uitdagingen 

78 Het is duidelijk een uitdaging om het gemiddelde recyclingpercentage van de EU 
van kunststofverpakkingen in de komende tien jaar aanzienlijk te verhogen, in 
combinatie met de noodzaak om meer gerecycled materiaal in nieuwe producten te 
gebruiken. Voor de lidstaten waarvan het recyclingpercentage van 
kunststofverpakkingen momenteel onder het gemiddelde van de EU ligt (zie figuur 9) 
zal dit een nog grotere uitdaging zijn. De uitdaging om de recyclingcapaciteit in Europa 
op te voeren, is des te groter gezien de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag van 
Bazel in 2021. Dit bemoeilijkt de uitvoer van kunststof verpakkingsafval naar derde 
landen, die goed was voor een derde van het gerapporteerde recyclingpercentage van 
kunststof verpakkingsafval van de EU in 2017, en hierdoor wordt de druk op de 
recyclingcapaciteit van de EU groter. 

Risico’s 

79 Gezien de hierboven beschreven uitdagingen en lacunes bestaat het risico dat 
sommige lidstaten de nieuwe streefdoelen van de EU voor de recycling van kunststof 
verpakkingsafval niet zullen halen, waardoor het bereiken van het algemene streefdoel 
van de EU ook in gevaar komt. De verwachte toename van de druk op de 
recyclingcapaciteit voor kunststoffen in de EU zal samenvallen met de waarschijnlijke 
vermindering van de overbrenging van afvalstoffen naar landen buiten de EU, een 
belangrijk afzetmarkt voor overtollig kunststofafval. Het risico bestaat dat dit leidt tot 
grotere afvalcriminaliteit en meer illegale overbrengingen, wat nog wordt verergerd 
door tekortkomingen in het huidige rechtskader van de EU inzake de bescherming van 
het milieu door middel van het strafrecht. 

80 Het streven van de EU om haar recycling van kunststofverpakkingen te 
verbeteren, weerspiegelt de omvang van de milieu-uitdaging die kunststoffen vormen. 
Nieuwe wetgeving en streefdoelen op het gebied van kunststof verpakkingsafval geven 
een indicatie van de inzet van de EU en de lidstaten om, soms aanzienlijke, middelen 
toe te wijzen voor de aanpak van uitdagingen in verband met kunststofafval. Om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden, is gecoördineerde actie van alle actoren in de 
waardeketen nodig. 

 

55



Deze analyse werd door kamer I onder leiding van de heer Samo JEREB, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 9 september 2020. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 President 
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Acroniemen en afkortingen 
AEEA: afgedankte elektronische en elektrische apparatuur 

CEAP: actieplan voor een circulaire economie (Circular Economy Action Plan) 

CEN: Europees Comité voor normalisatie 

CPA: Alliantie voor een circulaire kunststofeconomie (Circular Plastic Alliance) 

DRS: statiegeldregeling (Deposit Return Scheme) 

EFFACE: een onderzoeksproject in het kader van de EU-actie ter bestrijding van 
milieucriminaliteit (European Union Action to Fight Environmental Crime) 

E-GAR: platform voor online-verslaglegging van binnenlandse afvaloverbrengingen 
(Guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos) 

ELV: autowrak (End-of-Life Vehicle) 

EPR: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended Producer Responsibility) 

EXPRA: alliantie voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended 
Producer Responsibilities Alliance) 

Horizon 2020: financieringsprogramma voor onderzoek 

Impel: het netwerk van de Europese Unie voor de implementatie en handhaving van 
de milieuwetgeving 

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Pet: polyethyleentereftalaat 

Verpakkingsrichtlijn: Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval 

VN: Verenigde Naties 
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Verklarende woordenlijst 
Afvalstoffen op de “groene lijst”: de afvalstoffen op de “groene lijst” zijn opgenomen 
in de bijlagen III, III A en III B van de EU-verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen. Voor de overbrenging van deze afvalstoffen is in beginsel geen 
voorafgaande toestemming van de betrokken landen vereist. 

Chemische recycling: een term die wordt gebruikt om innovatieve technologieën te 
beschrijven waarbij kunststofafval na de consumptiefase in chemische stoffen wordt 
omgezet die worden gebruikt als grondstof voor de productie van “nieuwe” polymeren 
voor de vervaardiging van nieuwe kunststofproducten. 

Ecodifferentiatie: het proces waarbij de financiële bijdrage die door de producent van 
de verpakking aan een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
wordt betaald, verschilt per product of groep van producten op basis van factoren als 
recyclebaarheid, herbruikbaarheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 

Einde-afval: volgens de kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) zijn sommige 
specifieke afvalstoffen niet langer afvalstoffen wanneer zij een behandeling voor 
nuttige toepassing, waaronder een recyclingsbehandeling, hebben ondergaan en 
voldoen aan specifieke criteria die de Commissie voor specifieke materialen heeft 
vastgesteld. 

Gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die een aanzienlijke of potentiële bedreiging 
voor de volksgezondheid of het milieu vormen. Deze kunnen niet, zoals andere 
bijproducten van ons dagelijks leven, met gewone middelen worden verwijderd. 

Hergebruik (van voertuigen): handelingen waarbij onderdelen van autowrakken 
opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij werden ontworpen 
(artikel 2, lid 6, van de richtlijn betreffende autowrakken). 

Het vervuiler betaalt-principe: het idee dat de persoon of organisatie die 
verontreiniging veroorzaakt, moet betalen om de schade te vergoeden. 

Kunststof: een breed scala aan synthetische of halfsynthetische organische 
verbindingen die buigzaam zijn en tot vaste voorwerpen kunnen worden gevormd. 
Kunststof bestaat doorgaans uit organische polymeren met een hoog molecuulgewicht 
en bevat vaak andere stoffen (toevoegingen). Kunststof is meestal synthetisch en 
gewoonlijk vervaardigd uit petrochemische grondstoffen, maar een reeks varianten 
wordt vervaardigd van hernieuwbare materialen zoals polymelkzuur van mais of 
cellulose van katoenlinters. 
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Levenscyclusanalyse: een methode voor de beoordeling van milieueffecten in verband 
met alle fasen van de levenscyclus van een commercieel product, proces of 
commerciële dienst. 

Meldingen van afvalcriminaliteit: in het kader van het project WasteForce worden 
regelmatig verslagen uitgebracht waarin gevallen van afvalcriminaliteit worden 
geanalyseerd waarover in de media is bericht. Kunststofafvalcriminaliteit wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste vormen van afvalcriminaliteit. In de meldingen 
wordt ook gewezen op de betrokkenheid van georganiseerde criminele groepen. 

Milieuactieprogramma: een algemeen meerjarig beleidskader voor het milieubeleid 
van de EU. De belangrijkste milieudoelen voor de middellange en lange termijn 
worden in het milieuactieprogramma gedefinieerd en er wordt een basisstrategie 
vastgesteld, waar nodig met inbegrip van concrete maatregelen. 

Milieucriminaliteit: deze categorie van criminaliteit omvat de illegale overbrenging en 
lozing van afvalstoffen, illegale emissie of lozing van stoffen in lucht, water of bodem, 
de illegale handel in wilde flora en fauna en de illegale handel in stoffen die de 
ozonlaag afbreken. 

Nuttige toepassing: een van de in bijlage II B bij de richtlijn betreffende afvalstoffen 
(75/442/EEG) genoemde activiteiten. Dit is een ruime definitie, die 13 verschillende 
handelingen omvat, met name de recycling/terugwinning van metalen en de 
regeneratie van zuren of basen. 

Percolaat: een vloeistof waarin milieuschadelijke stoffen zijn opgelost of die deze heeft 
meegevoerd, die vervolgens in het milieu terecht kunnen komen. De term wordt 
meestal gebruikt in het kader van het storten van groente- fruit- en tuinafval of 
industrieel afval. 

Polyethyleentereftalaat (pet): de meest gebruikelijke thermoplastische polymeerhars 
van de groep polyesters die wordt gebruikt voor kledingvezels en verpakkingen voor 
vloeistoffen en levensmiddelen. 

Polymeer: een molecuul waarvan de structuur is samengesteld uit meerdere zich 
herhalende eenheden, waardoor een relatief hoog molecuulgewicht en de 
bijbehorende eigenschappen ontstaan (bijv. taaiheid en visco-elasticiteit). 

Statiegeldregeling: een regeling waarbij op het moment van aankoop een toeslag voor 
een product wordt betaald die wordt terugbetaald zodra het product wordt 
teruggebracht. Het doel van de regeling is het creëren van een stimulans om een 
product terug te brengen en zo verontreiniging van afval door verschillende soorten 
kunststof te beperken. 
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Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: volgens dit concept zijn 
ondernemingen die producten produceren ook verantwoordelijk voor het beheer van 
deze producten wanneer deze aan het einde van hun levensduur komen en zodra zij 
afval zijn geworden. 

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging 
van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel): een 
multilaterale milieuovereenkomst ter bescherming van de gezondheid van de mens en 
het milieu tegen de nadelige gevolgen van de productie, de grensoverschrijdende 
overbrenging en het beheer van gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen. In het 
kader van het verdrag is de uitvoer naar niet-OESO-landen van gevaarlijke afvalstoffen 
en van een aantal andere “afvalstoffen die bijzondere aandacht vereisen” (met name 
huishoudelijk afval en, vanaf 2021, kunststofafval dat moeilijk te recyclen is) verboden. 
Uitvoer naar niet-OESO-landen van andere afvalstoffen is slechts toegestaan onder 
specifieke voorwaarden, waaronder het vereiste van voorafgaande toestemming van 
de bestemmings- en doorvoerlanden. 

60



ERK-team 
Analyse van de ERK — EU-maatregelen ter bestrijding van kunststofafval 

Deze analyse werd vastgesteld door kamer I “Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid Samo Jereb. De taak werd ook door 
hem geleid, met ondersteuning van Kathrine Henderson, kabinetschef en 
Jerneja Vrabič, kabinetsattaché; Michael Bain, hoofdmanager; Nicholas Edwards, 
taakleider; Lucia Roşca, adjunct-taakleider, Joanna Kokot, Paolo Braz en 
Marika Meisenzahl, controleurs.  

 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de strikte beperkende maatregelen kon er 
geen foto van het controleteam worden verstrekt. 
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Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
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Twitter: @EUAuditors

In deze analyse wordt ingegaan op de respons 
van de EU op het groeiende probleem van 
kunststofafval, met bijzondere aandacht voor 
kunststof verpakkingsafval. In de EU-strategie 
voor kunststoffen van 2018 worden maatregelen 
voorgesteld om de recyclebaarheid, inzameling, 
sortering, recycling en het gehalte aan gerecycled 
materiaal in kunststofproducten te verbeteren. In de 
herziene richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval 
werden nieuwe streefdoelen vastgesteld voor 
de recycling van kunststofverpakkingen voor 
2025 (50 %) en 2030 (55 %). Door nieuwe 
strengere rapportageregels zal het door de EU 
gerapporteerde gemiddelde recyclingpercentage 
van kunststofverpakkingen waarschijnlijk dalen. 
Zelfs voor het meest ontwikkelde onderdeel van de 
strategie — betreffende kunststofverpakkingen — 
zal gecoördineerd optreden van belanghebbenden 
op het niveau van de EU en de lidstaten nodig zijn 
om de aanzienlijke kloof te dichten tussen het 
huidige recyclingpercentage en het percentage 
dat we over slechts vijf tot tien jaar moeten hebben 
bereikt. 
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