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Wat is de NRK?
• Federatie met 17 zelfstandige verenigingen, gericht op afzonderlijke branches.

• NRK is voor generiek beleid, verenigingen vertalen dat naar specifiek beleid.

• Pijlers zijn gericht op:
• Ondernemen en business in de rubber- en kunststofindustrie

• Producten en diensten (license to operate and sell)

• Medewerkers (instroom, scholing en duurzame inzetbaarheid)

• Maatschappij (maatschappelijk verantwoord ondernemen, communicatie)



Vijf speerpunten

lobbyimago

energiebesparing/CO2 circulaire economie transitieagenda





een nieuwe kijk op kunststof en rubber
Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke 
(gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. 
Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak 
om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. 
We zijn er trots op om dat te laten zien! 
We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke 
discussies vergroten en versterken.

Initiatief van NRK en PlasticsEurope Nederland



In het nieuws …

donderdag 21 maart 2019 zaterdag 23 maart 2019



Onze reactie …

Reactief statement opgesteld:
- Bekend met resultaten Rivierafvalonderzoek 2018 van ‘Schone Rivieren’. 
- PlasticsEurope NL in gesprek met IVN en Plastic Soup Foundation om 
resultaten te evalueren en eventuele maatregelen te bespreken.

- Plastic producten horen na gebruik niet thuis in onze leefomgeving.
- Samen met andere partijen bezig om duurzaamheid en 
circulariteit te bevorderen. 

- Deelname aan mondiale programma Operation Clean Sweep (OCS).



Er is ruimte voor nuance en een ander beeld …



Plastic helpt

Kunststof verpakkingen:
- beschermen producten
- houden producten vers
- voorkomen voedselverspilling
- zijn licht, compact en sterk
- dus een efficiënt materiaal voor verpakken en vervoer
- steeds meer gerecycled naar nieuwe toepassingen



Rethink kunststofverpakkingen, CO2 en milieu

Klik hier voor het filmpje 
kunststofverpakkingen

https://youtu.be/NdeTj2IHtAM


Plastic Strategy
‘European strategy for plastics in a circular economy’
• Mei 2018 - Europese Commissie lanceert voorstel 

voor richtlijn met strengere regels voor single-use
plastics en vistuig. 

• Voorstel bevat maatregelen om de hoeveelheid 
kunststofafval in oceanen en zeeën terug te dringen. 

• Oktober 2018 - Europese Commissie stemt met voorstel in.

• Gevolg: vanaf 2021 een verbod kunststofproducten voor eenmalig 
gebruik, zoals …



Verbod single-use plastics per 2021



Single-use plastics

Definitie: 

Single use means a product that is made wholly or partly from plastic and that is 
not conceived, designed or placed on the market to accomplish, within its life 
span, multiple trips or rotations by being returned to a producer for refill or 
re-used for the same purpose for which it was conceived.



Definitief besluit is gevallen …

27 maart 2019: 
Europees Parlement stemt met grote meerderheid voor het ongewijzigde 
voorstel (560 stemmen voor – 35 stemmen tegen – 28 onthoudingen) 

reactie EuPC:
“Wij betreuren de goedkeuring van deze regelgeving, waarbij een materiaal wordt 
gediscrimineerd dat in de komende decennia een cruciale rol speelt bij het oplossen van de 
wereldwijde uitdagingen voor onze samenleving. Deze stemming zal een direct negatief 
milieueffect hebben en resulteren in het verlies van duizenden banen in Europa. Het schrijft 
bovendien voor dat landen en mensen hun consumptiegewoonten moeten veranderen zonder te 
focussen op wat echt de sleuteloplossing is, namelijk onderwijs en inzet op anti-zwerfafval. 
Het afval blijft, maar met andere producten.”



Belangrijkste bepalingen richtlijn

•Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor onder andere sigarettenfilters, ballonnen, 
specifieke voedselverpakkingen en drankverpakkingen.

•In 2029 moeten lidstaten 90% van de plastic flessen gescheiden inzamelen.

•Vanaf 2030 dienen alle nieuwe plastic flessen tenminste 30% gerecycled materiaal te bevatten.

•Verbod op plastic producten, zoals rietjes, wattenstaafjes, roerstaafjes, bestek en borden, 
drank- en voedselverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen en oxo-degradeerbare plastic 
producten voor eenmalig gebruik.

•Afname consumptie van onder andere eenmalige bekers of fastfood verpakkingen.

•Lidstaten moeten ook voor visnetten maatregelen invoeren om te voorkomen dat deze in zee 
terechtkomen. De lidstaten bepalen zelf de precieze uitwerking daarvan.



Wat doen we als verpakkingsindustrie?



Hoe doen we dat?



Wisselwerking 5 Re’s



Ondertekening Plastic Pact
Vier doelstellingen voor 2025:

• Plastic producten en verpakkingen zijn 
gemaakt van 100% recyclebaar plastic.

• In 2025 gebruiken we 20% minder plastic 
dan in 2017.

• Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten en 
verpakkingen wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit.

• Alle eenmalig te gebruiken plastic spullen moeten bestaan
uit minimaal 35% procent gerecycled plastic.



Inspanningsverplichting
“Met de ondertekening van het Plastic Pact nemen wij 
de inspanningsverplichting op ons om de Nederlandse circulaire 
economie te stimuleren en met acties te ondersteunen.”

Samen met:
- ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
- plastics toepassende bedrijven
- plastics producerende bedrijven
- overige partijen



Hoe?

• Verduurzaming gaat in vele kleine stapjes 
door voortdurende innovatie. 

• Gelijktijdig werken aan alle verbeter-
richtingen is essentieel. 

• Veranderingen zijn pas succesvol en 
duurzaam als de markt deze initieert en 
absorbeert. 

• Coördinatie en stimulering zijn cruciaal om 
de verandering gaande te houden en in de 
juiste richting te sturen.



Plastics – the Facts 2018



Plastics – the Facts 2018









Klik hier voor het 
filmpje Plastic Helpt!

https://youtu.be/Uydb3LB9Cc8


Bedankt

Zijn er nog vragen ?


