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Welkom, leuk dat je er bent!

Even voorstellen…



Renewable plastics

Circular Packaging & Products

Circular concepts



For more information: 

Caroli Buitenhuis

caroli.buitenhuis@brightlandsmc.com

06-24216733



Beleid, wetgeving, richtlijnen



Global level



United Nations

World Economic Forum

Paris Climate Agreement

Ellen MacArthur Foundation

Allicance to End Plastic Waste



https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Paris Climate Agreement

Reduction CO2 emissions

(compared to 1990):

• 40% - 49% by 2030 

• 80% - 95% by 2050

Priority: use of recyclates and sustainable use of biomass.



World Economic Forum

Global Plastic Action Partnership (GPAP)





1. Reduce

2. Reuse

3. 100% reusable, recyclable, or compostable

4. All plastic packaging is reused, recycled, or composted in practice

5. The use of plastics is fully decoupled from the consumption of finite
resources 

6. All plastic packaging is free of hazardous chemicals, and the health, 
safety, and rights of all people involved are respected



In addition we must INNOVATE at unprecedented speed 

and scale towards:

• new business models

• product design

• materials

• technologies

• collection systems





Plastics Pacts

Global initiative of the Ellen MacArthur Foundation. 

Network of initiatives that bring together all key stakeholders at the national or 
regional level to implement solutions towards a circular economy for plastics. 

Each initiative is led by the government or a local organization and unites 
governments, businesses, and citizens behind the common vision with a 
concrete set of ambitious local targets. 

Agreements how to solve the plastic packaging problems.







Allicance to End Plastic Waste

1 miljard dollar t.b.v.:
• oplossingen ontwikkelen voor omvang en behandeling plastic afval
• hergebruik en recycling promoten



European level



EU Green Deal

New Circular Economy Action Plan

EU Strategy for plastics in a Circular Economy

EU Ban on SUPs

EU Plastics Pact

Ceflex





New Circular Economy Action Plan

Verpakkingen

v.a. 2021 nieuwe beoordeling essentiële eisen voor verpakkingen en

vermindering van verpakkingsafval

Plastics:

v.a. 2021/2022 verplichte vereisten voor toepassen van percentage gerecycled
plastic en maatregelen voor verminderen van plastic verpakkingsafval



Uitvoeringstabel - New Circular Economy Action Plan Time

Nieuwe beoordeling essentiële eisen voor verpakkingen en 
vermindering van (over) verpakkingen en verpakkingsafval

2021

Verplichte vereisten voor toepassen van percentage gerecycled plastic en 
maatregelen voor het verminderen van plastic afval voor o.a. verpakkingen

2021/2022

Beperking van opzettelijk toegevoegde microplastics en 
maatregelen voor onbedoelde afgifte van microplastics

2021

Beleidskader voor biobased plastics en biologisch afbreekbare / composteerbare plastics 2021

Initiatief om verpakkingen, servies en bestek voor eenmalig gebruik te vervangen door 
herbruikbare producten in de horeca

2021

Europees model voor gescheiden afval inzameling en etikettering om gescheiden 
inzameling te vergemakkelijken

2021

Voorstel voor wereldwijde alliantie Circulaire Economie en 
bespreken van internationale overeenkomst voor beheer van natuurlijke hulpbronnen

as of 2021



A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

• Redesign producten om makkelijker te kunnen recyclen

• Plastic beter scheiden om beter te kunnen recyclen

• Sorteer- en recycling capaciteit uitbreiden en innoveren

• Markten creëren voor gerecyclede en biobased plastics



EU Ban on Single Use Plastics (SUPS)



Gericht op de 10 meest gevonden plastic voorwerpen 
op Europese stranden 



EU Ban on Single Use Plastics (SUPS)

• Cutlery (forks, knives, spoons, chopsticks)

• Plates

• Straws

• Beverage stirrers

• Balloon sticks 

• Cotton bud sticks

• Cups, food and beverage containers made of expanded 
polystyrene and on all products made of oxo-degradable
plastic. 



Restrictions

Reduction waste, redesign, extended producer responsibility

• Food containers (on the go)

• Cups for beverages

• Packets and wrappers candy

• Caps and lids beverage bottles

• Sanitary (female) products

• Wet wipes

• Tobacco filters 

• Lightweight plastic carrier bags





Doelen EU Plastics Pact 

• herbruikbaar zijn en in 2025 in elk geval recyclebaar zijn

• vermindering van de hoeveelheid plastic verpakkingen met ten minste 20 % 
(in gewicht) 

• de inzamelings-, sorteer- en recyclingcapaciteit met ten minste 25 % 
verhogen 

• gemiddeld 30% gerecycled plastics (in gewicht) in assortiment / 
verpakkingen 



CEFLEX is an EU consortium of companies representing
the chain of flexible packaging

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=_M-WfKNbpKs


NL level



NL Plastic Pact

Nederland Circulair in 2050

Kennis Instituut Duurzaam Verpakken



NL Plastic Pact



Nederland Circulair in 2050

Rijksbreed programma t.b.v. een duurzame en

volledig circulaire economie in 2050. 

Uniform met ambitie van andere EU-lidstaten!



NL Circulair in 2050 – 3 strategische doelstellingen 

• Hergebruik en recycling: “Grondstoffen in bestaande ketens worden 
hoogwaardig benut.”

• Anders produceren: “We ontwikkelen nieuwe productiemethodes, gaan nieuwe 
producten ontwerpen en gaan gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we 
nieuwe manieren van consumeren.”

• Grondstoffen: “Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke 
en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.”



www.renewable-carbon.eu



Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Branche Verduurzamingsplannen



Samenvatting



Korte samenvatting / rode draad

2025

• Reuse

• Reduce: 20% minder gewicht (gehele assortiment, t.o.v. 2017)

• minimaal 35% gerecycled materiaal en/of duurzaam geproduceerde grondstoffen uit hernieuwbare bronnen

• 100% herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar in 2025

2030

• CO2 reductie 40-45% minder

• Gebruik uitputbare grondstoffen 50% minder

2050

• CO2 reductie 80-95% minder

• Geen gebruik meer van uitputbare grondstoffen zoals virgin fossiele grondstoffen maar enkel duurzaam 
geproduceerde grondstoffen uit hernieuwbare bronnen.

• Verpakkingen bevatten geen gevaarlijke chemicalien en de gezondheid, veiligheid en rechten van alle 
betrokken personen worden gerespecteerd.



Neem gerust contact op voor uitgebreidere samenvatting!



Inspiratie



PieterPot.nl

Boodschappen in herbruikbare verpakkingen



Van plastic wegwerpdeksel naar herbruikbare deksel



V-shaped water bottle with engraved label







Seepje



For more information: 

Caroli Buitenhuis

caroli.buitenhuis@brightlandsmc.com



c.buitenhuis@greenserendipity.nl +31-624216733


