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Annebeth

Ik was aangenaam verrast toen ik las 
dat de P2 benchmark “Duurzaam Food 
Produceren” door veel verpakkings-

bedrijven was ingevuld (dit rapport is op te 
vragen bij P2). Ik mocht met een aantal 
respondenten het rapport doorspreken. 
Super interessante gesprekken! 
Verpakkingsbedrijven nemen hun rol in 
duurzaam food serieus. Bij food producen-
ten is verpakking een essentieel onderdeel 
van de duurzaamheidsagenda. Dit wordt 
vaak vertaald in concrete doelen, zoals 20% 
minder verpakking, 100% recyclebaar, 25% 

gerecycled plastic (in 
2025). De tijd dat de 
focus lag op verpak-
kingsuitstraling tegen 
zo laag mogelijke kos-
ten is voorbij.
Circa 20% van de res-
pondenten loopt duide-
lijk voor. Deze kop-
lopers onderscheiden 

zich onder meer door een bevlogen CEO 
en een heldere visie en meerjarenplan op 
duurzaamheid. Koplopers hebben hun 
ketensamenwerking goed op orde. Ze heb-
ben controle over de aanvoer van recycla-
ten door samenwerking met partijen in de 
afvalketen. En koplopers investeren in die 

Pas de belasting aan

Annebeth de Witte, (Food Packaging) 
projectmanager bij P2

verpakt kan worden in recyclaat. Kan de 
overheid dit stimuleren? Pas de verpak-
kingsbelasting aan ten gunste van het 
gebruik van gerecycled plastic. Dat gaat 
zeker helpen!
Eigenlijk verbaast het me niets dat 20% van 
de respondenten verpakkingsbedrijven 
zijn, ze nemen hun rol in verduurzaming 
van food productie heel serieus en met 
succes. 

samenwerking en zijn bezig met uit-
breiding en schaalvergroting. Ze hebben 
geïnvesteerd in energieverbruik en afval-
management van hun productie. Dit levert 
blijvend voordeel. Deze bedrijven erken-
nen dat de transitie naar duurzaamheid 
hoge investeringen en omslag in de organi-
satie vergen. Het is geen makkelijke stap. 
Er zijn nog grote stappen te maken voor 
duurzaam food verpakken. Krijgen we, 
naast rPET, ander plastic recyclaat wat 
goedgekeurd is voor direct voedsel con-
tact? Hoe zit het met de perceptie van con-
sumenten? Blijft plastic een slecht imago 
houden? 
Een van de bedrijven die ik sprak levert al 
food grade PE-recyclaat. Zij gebruikt het 
schone, onbedrukte deel van het eigen pro-
ductieafval en fabriceert daaruit recy-
cled-PE. Omdat het een gesloten, gecontro-
leerde loop is, is het gecertificeerd voor 
direct voedsel contact. Mooi voorbeeld. 
Het lijkt mij essentieel dat deze ontwikke-
lingen worden doorgezet. 
Wat mij betreft wordt de samenwerking in 
de keten tussen verpakkingsproducenten, 
afvalverwerkers en foodproducenten ver-
der versterkt en uitgebreid. Het zorgt voor 
nog meer controle op verpakkingsafval, 
recycling en productie, zodat meer food 

‘Er zijn nog grote 
stappen te maken 
voor duurzaam 
food verpakken’

In
g
ew
ik
ke
ld

r03-vm0421-Ingewikkeld, Annebeth de Witte.indd   37r03-vm0421-Ingewikkeld, Annebeth de Witte.indd   37 13-04-21   15:1613-04-21   15:16


