Kunststof
recyclingindustrie
in Nederland
Onmisbare schakel naar
de circulaire economie

Kunststof recyclingindustrie in
Europa en Nederland
De kunststof recyclingindustrie is een jonge industrietak. Tegelijk met de enorme groei
van de kunststofindustrie vanaf het midden van de 20e eeuw, is de kunststof recyclingindustrie ontstaan. Momenteel zijn er in Europa ruim 1.000 bedrijven actief op het gebied
van mechanische recycling. Ze verschaffen werk aan ca. 30.000 mensen.
In Nederland zijn 30 kunststof recyclingbedrijven actief. Het zijn merendeels midden- en
kleinbedrijven. Het aantal bedrijven is in de loop der jaren kleiner geworden, maar het
volume dat ze produceren is juist enorm toegenomen. De kunststof recyclingindustrie
heeft dan ook een belangrijke professionaliseringslag laten zien. De bedrijven hebben
zich ontwikkeld tot producent van gerecyclede kunststof (recyclaat) en zijn een
onmisbare schakel geworden voor de circulaire economie.

Grondstofstromen
De kernactiviteiten van kunststof recyclingbedrijven zijn het inzamelen, sorteren en
herverwerken van kunststof afvalstromen. De bedrijven maken deze afvalstromen weer
geschikt voor toepassing in nieuwe producten. De kunststofverwerkende bedrijven
maken gebruik van zowel nieuwe grondstoffen, als gerecyclede grondstoffen.
Het verbruik van nieuwe grondstoffen in Europa, ook wel aangeduid als kunststofconsumptie, kent een aantal grote marktsegmenten.

Kunststofconsumptie
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De herkomst van gerecyclede kunststoffen laat een andere verdeling zien dan de
consumptie van nieuwe kunststoffen. De afvalstroom die in Europa bij kunststofrecyclers
terechtkomt, bevat anno 2011 grotendeels kortcyclische producten.
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In heel Europa werd in 2012 ruim 25 miljoen ton kunststofafval ingezameld. Daarvan werd
26% gerecycled, 36% ingezet voor energy recovery en 38% gestort. In Nederland was die
verdeling in 2010 34% recycling en 61% energy recovery. Sinds 1996 is in Nederland een
stortverbod van kracht.
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NRK Recycling
De drieëntwintig leden van NRK Recycling genereren een gezamenlijke omzet van ca. 500 miljoen euro.
Alle toonaangevende kunststofrecyclers in Nederland zijn lid van NRK Recycling en/of Plastics Recyclers
Europe, de Europese brancheorganisatie voor kunststofrecyclers. NRK Recycling is Europees zeer actief en
levert al vele jaren de voorzitter voor Plastics Recyclers Europe.
De kunststofrecyclers zamelen jaarlijks gezamenlijk 800.000 tot 1.000.000 ton kunststofafval in. Een deel
van de ingezamelde kunststoffen zetten ze zelf om in nieuwe grondstof. Een ander deel wordt verhandeld
voor verdere bewerking, zowel binnen als buiten Europa. De Nederlandse recyclers zijn al jaren bezig om
afzetgebieden binnen Europa te ontwikkelen. In 2013 exporteerden zij rond de 200 kton kunststofafval.
Daarmee zijn ze de vijfde Europese exporteur, na Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Spanje.

Wat is kunststofrecycling?
Onder recycling wordt verstaan (Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008/98/EG):

Elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw
worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor
het oorspronkelijke doel of voor een ander doel.
Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van kunststof afvalstromen tot grondstoffen
die opnieuw kunnen worden gebruikt door kunststofverwerkers. Energieterugwinning wordt in deze definitie niet beschouwd als recycling. Het bewerken van
materialen om ze te gebruiken als brandstof of opvulmateriaal, evenmin.

STAP 1

Inzamelen
Kunststofproducten zijn overal te vinden. De wijze waarop kunststofafval
wordt ingezameld is daarom ook gevarieerd. Een belangrijk onderscheid is:
•

Inzameling van kunststofafval dat ontstaat bij bedrijven, en

•

Inzameling van kunststofafval uit huishoudens.

Leden van NRK Recycling zorgen grotendeels voor de inzameling van de
bedrijfsmatige afvalstroom. De inzameling van huishoudelijk kunststofafval gaat via de gemeente; Nedvang regisseert deze inzameling.

Grof sorteren
Bij de inzameling van kunststofafval is het van belang dat de afvalstroom
schoon is en bij voorkeur al gesorteerd op de verschillende kunststoftypen.
De inzamelaar zorgt vervolgens voor:
•

Sortering naar soort kunststof

•

Sortering naar kleur (naturel, lichte kleuren, donkere kleuren)

•

Verwijdering van eventuele verontreinigingen.

Persen tot balen
Een groot deel van de gesorteerde kunststof wordt vervolgens in balen
geperst. Dit spaart ruimte en transportkosten.

STAP 2

Malen
Bij malen wordt het kunststofafval verkleind tot kleine stukjes (ca. 10-12 mm).
Een metaaldetector verwijdert eventuele metaaldelen, zoals nietjes. Afhankelijk
van de ingaande afvalstroom kan het malen worden voorafgegaan door shredderen, de kunststof wordt dan in kleine stukjes gehakt. Uit een shredder komen
kunststoffracties van ca. 15-20 cm. Afhankelijk van de eisen die aan het recyclaat
worden gesteld, kan een kunststofverwerker dit maalgoed direct verwerken tot
een product.

Wassen, scheiden, drogen
Kunststofverwerkende bedrijven geven steeds vaker de voorkeur aan gewassen
maalgoed. Het kunststofafval wordt dan gewassen, gescheiden naar soort, en
gedroogd. Het materiaal wordt daarna óf als maalgoed gebruikt door een
kunststofverwerker óf het gaat eerst nog naar een agglomerator of extruder.

Agglomereren
Een agglomerator wordt vaak gebruikt bij dunne folies en vezels. Het homogeniseert en verdicht het kunststofafval voor een extruder, wat de kwaliteit ten goede
komt.

STAP 3

Smeltzuiveren en mengen
Bij smeltzuiveren wordt het kunststofafval via een aantal zuiveringsstappen
omgezet in korrels van een bepaald, constant formaat. Dit proces vindt plaats in een
extruder. Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van malen en agglomereren:
•

De filters op de extruder zorgen ervoor dat vervuiling wordt verwijderd.

•

Er kunnen kleurstoffen, vulstoffen en andere additieven worden toegevoegd,
zodat de gerecycleerde kunststof voldoet aan vastgestelde specificaties.

•

Als stoffen in de extruder worden gemengd, vindt een gelijkmatige
(homogene) verdeling plaats. Geëxtrudeerde korrels hebben daardoor een
betere viscositeit en kleurhomogeniteit.

Extruderen
In de extruder is het kunststofafval vloeibaar (plastisch) geworden. Het wordt
met de schroef door de extruder naar voren bewogen, waar het door een kleine
opening wordt geperst. Zo worden kunststofslierten gemaakt die worden gekoeld
in water en daarna in kleine korrels worden gehakt. Die korrels worden regranulaat
genoemd.

Een nieuw begin voor
gerecyclede kunststof

Milieubeleid Europa
Circulaire economie
Een groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in grotere delen van de wereld
leiden tot een steeds grotere vraag naar grondstoffen. Die groeiende vraag vindt met name
plaats buiten Europa. Het is dan ook logisch dat er een heroriëntatie plaatsvindt op de
beschikbaarheid van grondstoffen.
De Europese Raad heeft op 17 juni 2010 de langetermijnstrategie vastgelegd in ‘Europe
2020: Europe’s growth strategy’. Dit moet leiden tot slimme groei (bijv. innovatie, onderwijs),
inclusieve groei (banen en armoedebestrijding) en duurzame groei (naar CO2 -arme
economie, efficiënt gebruik van hulpbronnen). Aandachtspunten zijn:
1.

Toegang tot grondstoffen op wereldmarkten

2.

Zorgen voor duurzame beschikbaarheid in Europa

3.

Efficiency en recycling.

Het is de ambitie om Europa te transformeren van een lineaire economie naar een circulaire
economie. De circulaire economie kent twee kringlopen:
•

Een biologische kringloop waarin materialen na gebruik terugkeren in de natuur.

•

Een technische kringloop waarin producten worden gemaakt van materialen.
Die producten worden na gebruik opnieuw ingezet of de materialen worden
gerecycleerd

(Bron: VANG-programma Nederlandse overheid)

Afvalhiërarchie
In 2008 is de afvalhiërarchie vastgelegd in
de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (EU 2008/98).
Bovenaan de hiërarchie staat preventie en als
laatste optie wordt afval ‘verwijderd’.
Deze afvalhiërarchie vormt de basis voor wet- en
regelgeving en diverse overheidsprogramma’s.

Aanpalende regelgeving
Voor een aantal kunststofafvalstromen zijn specifieke afspraken
gemaakt, zoals:
•

Verpakkingsrichtlijn (94/62/EG) - wordt momenteel herzien

•

ELV Richtlijn (End of Life Vehicles, 2000/53/EG, in Nederland 2002/204/EG) - wordt
naar verwachting aangepast in 2015

•

WEEE Richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EG) met als
opvolger (2012/19/EU)

Voor de meeste kunststofafvalstromen bestaat echter geen wetgeving of duidelijk
omschreven producentenverantwoordelijkheid. Hierdoor blijven kansen liggen voor de
circulaire economie.

Milieubeleid Nederland
Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Om invulling te geven aan de Europese doelstellingen voor een circulaire economie, heeft de
Nederlandse overheid het programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ opgesteld, kortweg VANG.
Het sluiten van de grondstofketens heeft hoge prioriteit. In de Nederlandse Grondstoffennotitie (juli 2011) werd al benadrukt dat het spaarzaam omgaan met grondstoffen noodzakelijk is. Voor de invulling van het Nederlandse afvalbeleid baseert VANG zich op de afvalhiërarchie van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.

Landelijk AfvalbeheerPlan
Nederland stelt periodiek afvalbeheerplannen op, het eerste Landelijk Afvalbeheerplan
(LAP) zag in 2003 het licht. Momenteel is LAP2 van kracht dat loopt tot en met 2015 met
een doorkijk tot 2021. Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor LAP3. In dit
nieuwe afvalbeheerplan worden afspraken gemaakt om ook in Nederland een circulaire
economie te realiseren.

Circulaire economie binnen handbereik
De circulaire economie betekent dat de technische kringloop voor materialen wordt
gesloten. Voor kunststofproducten is dat goed te realiseren, maar het sluiten van de keten
moet dan hogere prioriteit krijgen. Hieronder is een aantal knelpunten gegeven met daarbij
oplossingsroutes die het mogelijk maken de circulaire economie te concretiseren.
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Momenteel gelden voor zowel

het uitgaande materiaal.

nieuwe grondstoffen, als voor
gerecycleerde materialen dezelfde
fiscale regels. Om circulair gedrag
te bevorderen zou een set aan
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Duurzaam inkopen wordt door overheden wel beleden, maar in de
praktijk nog mondjesmaat gerealiseerd. De overheid zou moeten
optreden als ‘launching customer’ door zelf groen in te kopen. Ook
het uitvaardigen van wetgeving die het toepassen van recyclaat in
producten verplicht stelt, is een voorbeeld van deze trekkersrol.

Momenteel wordt met veel moeite sorteer-
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Design for recycling is pas echt effectief als
degene die een product op de markt brengt,
verantwoordelijk is voor de inzet van recyclaat
voor zijn/haar product. Een systeem van
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Sorteerzuiverheden

is daarom onmisbaar.

Eenvoudige
oplossingen,
met groot
resultaat

De REACH-wetgeving in haar huidige
vorm maakt productie van grondstoffen
uit afvalstromen bijzonder moeilijk en
dient daarom op zeer korte termijn te
worden aangepast.
Er zijn al diverse oplossingen aangedragen, maar Europese lidstaten hebben
het belang ervan nog niet onderkend.
Het is daarom belangrijk de impact
van de REACH-wetgeving op Europees
ministerieel niveau te agenderen.

REACH

NRK Recycling
Loire 150, 2491 AK Den Haag

Fax: 070 444 0661

Postbus 420, 2260 AK Leidschendam

E-mail: recycling@nrkrecycling.nl

Telefoon: 070 444 0660

Internet: www.nrkrecycling.nl

Uitgave: maart 2015

NRK Recycling (voorheen Vereniging Kunststof Recyclers, VKR) is de belangenbehartiger voor de
kunststof recyclingindustrie in Nederland en vertegenwoordigt drieëntwintig bedrijven. De branchevereniging houdt de vinger aan de pols voor adequate wet- en regelgeving op zowel Nederlands als
Europees niveau. NRK Recycling bevordert tevens de economisch en milieutechnisch verantwoorde
inzameling, sortering en herverwerking van kunststoffen.
Leden NRK Recycling
4PET Recycling, AKG Kunststof Groep, Broeckx Plastic Recycling, CeDo Recycling, Cumapol Emmen, Daly
Plastics, De Paauw Plastic Recycling, Hummel Recycling, Inverko Polymers, Kras Recycling, Lankhorst
Engineered Products, Morein, Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde, Ovimo Plastics, Peute Plasticrecycling,
PHB Plastic Herverwerking Brabant, SITA Papier en Kunststof Recycling, Sortiva Papier & Kunststoffen,
Synbra Technology, Thans Plastics, Van Kaathoven Logistics, Van Werven Infra & Recycling, Virol

