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- Twee grote trends: nieuw overheidsbeleid en veranderende voorkeuren 

consument

Volgens supermarkten en A-merken

- Wat is duurzaam verpakken?

Volgens consumenten

- Hoe kan de verpakkingsbranche inspelen op deze trends?

- Gevolgen van coronacrisis voor verpakkingen
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Onderzoek

▪ Consumentenenquêtes (maart en augustus 2020), uitgevoerd door PanelWizard

in opdracht van ABN AMRO.

▪ Interviews met ondernemingen in verpakkingen, food en supermarkten, o.a.:

- Rob Verhagen, Oerlemans Packaging B.V.

- Rik Hennink, Hordijk Verpakkingen

- Martijn Visser, Lidl Nederland

- Jennifer Muller, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

- Een zuivelaar

- Een groenteverwerker
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Er kan nog veel meer plastic afval gerecycled worden



Nederland doet het met 50% recycling relatief goed



Twee grote trends

1. Nieuw overheidsbeleid

- Nederland circulair in 2050

- EU Circular Economy Strategy

- Single use plastics directive (2018)

- Akkoord Europese Raad (juli 2020) over belasting op plastic verpakkingsafval 

dat niet gerecycled wordt, per 1 januari 2021

2. Veranderende consumentenvoorkeuren: aandacht voor duurzaamheid
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Wat verstaan supermarkten onder ‘duurzaam verpakken’?

Doelstellingen brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 

(CBL) voor 2025:

- 20% minder verpakkingsmateriaal

- Verpakkingen voor 95% recyclebaar

- Voor 50% gerecycled materiaal

- Papier en karton 100% gecertificeerd

- Bewustwording consument 



Welke criteria hanteren supermarkten?

- Supermarkten en A-merken bekijken per product wat de beste optie is. 

- Criteria zijn o.a. houdbaarheid, gemak, kosten, voorkoming van voedselverspilling 

en of het materiaal gerecycled kan worden. 

- Terughoudendheid wat betreft composteerbaar plastic.

- In de praktijk betekent dit vooral meer monomateriaal en verpakkingen die uit minder 

plastic bestaan.

- Bij twijfel toetsing aan de hand van KIDV Recyclecheck en Life Cycle Analysis 

(LCA).



Duurzaam verpakken = minder verspilling
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Wat wil de consument?
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Helemaal niet mee eens

Geen mening

‘Ik vind het onzin dat komkommers of paprika's in 
plastic worden verpakt voor de verkoop’



VRAAG:

Stel dat u het verpakkingsmateriaal kunt kiezen bij gelijkblijvende smaak en prijs, waar gaat uw voorkeur 

naar uit en waarom?

‘Mijn voorkeur gaat uit naar blik, omdat dat makkelijk te recyclen is’

‘Ik kies voor blik, omdat dit gemak biedt en goed is voor het milieu’

‘Ik kies voor glas, omdat dat makkelijk te recyclen is.’

Waar ligt de voorkeur van de consument en waarom?
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Waar ligt de voorkeur van de consument en waarom?

VRAAG:

Stel dat u het verpakkingsmateriaal kunt kiezen bij gelijkblijvende smaak en prijs, waar gaat uw voorkeur 

naar uit en waarom?

‘Mijn voorkeur gaat uit naar karton, omdat dat het beste is voor het milieu’

‘Ik kies voor glas, omdat dat hergebruikt kan worden’
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Duurzaamheid is belangrijke factor bij aankoop

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dat het product zo lang mogelijk vers blijft

Dat de verpakking zorgt voor hygiene

Dat de producent voor een duuzame verpakking heeft gekozen

Dat het product makkelijk naar huis te vervoeren is

Dat het product eenvoudig te openen of sluiten is

Dat het product niet in plastic is verpakt

Dat het product goedkoper is dan het alternatief

In hoeverre vindt u onderstaande aspecten belangrijk bij het 
kopen van voorverpakte verse groente of fruit?

Belangrijk Zeer belangrijk



Bereidheid tot meer betalen?

66 procent van consumenten vindt duurzaam verpakken

belangrijk en een derde is bereid daar meer voor te betalen

Zeer bereid
6%

Bereid
29%

Neutraal
31%

Niet bereid
23%

Helemaal niet 
bereid
11%

In hoeverre bent u bereid om meer te betalen voor verse producten als 
deze duurzamer verpakt zouden zijn?



Consument wijst naar ondernemers en overheid

De fabrikant van de 
verpakkingsmaterialen?

14%

De fabrikant die het 
product maakt en 

verpakt?
37%

De supermarkt?
8%

De overheid?
30%

De consument?
11%

Voor wie is volgens u de belangrijkste rol weggelegd voor het 
verduurzamen van verpakkingen voor verse producten?

De fabrikant van de verpakkingsmaterialen?

De fabrikant die het product maakt en verpakt?

De supermarkt?

De overheid?

De consument?



Misverstanden rond duurzaam verpakken

- Plastic heeft een imagoprobleem (t.o.v. bijv. glas, blik, karton).

- Veel consumenten denken dat plastic helemaal niet gerecycled wordt.

- Veel consumenten begrijpen niet dat plastic verpakkingen helpen tegen  

voedselverspilling (bijv. komkommer in plastic).

- Supermarkten, A-merken en verpakkingsbranche kunnen consument beter 

informeren



Hoe kan de verpakkingsbranche inspelen op deze trends?

- Duurzaamheid wordt de komende jaren belangrijker. Sommige 

verpakkingsproducenten en co-packers moeten zich meer verdiepen in 

duurzaamheidscriteria van supermarkten en A-merken (bijv. KIDV Recyclecheck 

en Life Cycle Analysis). 

- Houd bij ontwerp en investeringen rekening met trend naar monomateriaal en 

terughoudendheid wat betreft composteerbaar plastic.

- Verpakkingsproducent kan zelf ook consument informeren over recycleerbaarheid.

- Hoge kosten LCA’s kunnen leiden tot verdere consolidatie verpakkingsbranche.



Food in de coronacrisis: Het gaat veel beter dan verwacht
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Verandering van consumptiegedrag
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Minder forenzen, daling on-the-go
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Conclusie en aanbevelingen

- Houd bij ontwerp en investeringen rekening met duurzaamheidstrend: 

monomateriaal, verpakkingen die uit minder materiaal bestaan en 

terughoudendheid composteerbaar plastic. 

- Verpakkingsproducent kan zelf ook consument informeren over recycleerbaarheid.

- Hoge kosten LCA’s kunnen leiden tot verdere consolidatie verpakkingsbranche.

- Coronacrisis zorgt mogelijk voor structurele veranderingen door toename 

thuiswerken.



Dank voor uw aandacht!
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