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Kunststof recycling, onmisbare 

schakel naar een circulaire economie! 

 

Hoe kunnen we de kunststofkringloop sluiten? 
 

 Realisatie van een aanzienlijke verbeterslag bij de wijze van inzamelen en sorteren  
van verschillende afvalstromen. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van de daaruit 
voortkomende grondstoffen. Ons advies: zoveel mogelijk scheiden aan de bron van 
meerdere producten op monomateriaal en het toekennen van waarde.  
 

 Wetgeving en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voorkomt dat kansen 
onbenut blijven om de kunststofkringloop te sluiten. Het ontbreken ervan zorgt 
ervoor dat in Europa jaarlijks nog steeds ruim 10 miljoen ton kunststof in  
verbrandingsovens of op het stort eindigt.  

 
 Overheden op alle niveaus moeten de toepassing van producten uit recyclaat  

stimuleren door het beter toepassen van groene inkoopregels. Het aanpassen van  
inkoopprocedures, bestekken en budgetregels blijkt tijdrovend en vormt nu nog te 
vaak een bottleneck bij het goed sluiten van de ketens. 

 
 Aanpassen van wetgeving die onnodig toepassing van recyclaten van alle materialen 

verhindert of bemoeilijkt brengt een circulaire samenleving en economie een stap 
dichterbij. Recyclaat is grondstof! 

 
 Het sluiten van de kunststof grondstofketens is pas echt circulair als producenten  

de herwonnen grondstof toepassen in hoogwaardige producten die zij op de markt 
brengen, ongeacht de marktomstandigheden.  

 

‘Gebruik van gerecyclede kunststoffen moet de norm worden’ 

 



Leden van NRK Recycling: 

 Zamelen jaarlijks 800.000 tot 1.000.000 ton kunststofafval in en genereren zo een 
gezamenlijke omzet van circa 500 miljoen euro (2014). 

 Recyclen veel meer dan alleen kunststofverpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan  
bedrijfsmatige kunststofafvalstromen, landbouwfolie, vuilnisbakken, tuinmeubelen,  
kunststoffracties uit gemeentelijke inzameling, kunststoffen uit bruin- en witgoed, 
buizen, profielen, platen en autobumpers.  

 Herverwerken ingezamelde bedrijfsmatige kunststofafvalstromen al decennia lang tot 
hoogwaardige grondstoffen en producten die tot 100% recyclaat bevatten. 

 Behoren tot de top van de Europese markt voor kunststof recycling. Al ruim 25 jaar 
leveren zij een proactieve bijdrage aan het ontwikkelen van hoogwaardige recycling-
technieken en de totstandkoming van Europese wetgeving.  

 Investeren continu en veel in uitbouw van state of the art productiemiddelen en  
laboratoria om zo aan de groeiende vraag vanuit een internationale klantenkring te 
voldoen.  

 Zijn in een aantal gevallen gecertificeerd door EFSA (European Food Safety Agency). 
Deze bedrijven mogen ‘food grade’ recyclaat leveren, zowel voor PET als voor toe-
passingen in PP en HDPE.  

 Produceren en leveren de meeste kunststof recyclaten op basis van specificaties.  
Deze zijn veelal terug te vinden op de websites van de bedrijven.  

NRK Recycling behartigt de belangen voor de kunststof recyclingindustrie in Nederland en vertegen-

woordigt 23 bedrijven. Het uitgangspunt van Nederlandse kunststof recyclers en hun Europese 

branchegenoten is op een actieve manier invulling geven aan de afvalhiërarchie, zoals geformaliseerd en 

vastgelegd in de Kader Richtlijn Afvalstoffen 2008/98/EC. Deze richtlijn maakt een duidelijk onderscheid 

tussen recycling en gescheiden inzameling.  Hoewel beide termen door elkaar heen gebruiken blijven 

worden, is het dus niet hetzelfde. 

Verschil recycling en gescheiden inzameling: 

Recycling is elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot 

producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. 

Recycling omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar omvat niet energieterug-

winning noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden  

gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.  

 

Gescheiden inzameling is de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar 

soort en aard van het materiaal om een specifieke behandeling te vergemakkelijken. 
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