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Confusion = pollution 

 

Biodegradable packaging (PLA, PHA) Non-biodegradable packaging (LDPE, PE, PP, PET, BioPE, BioPET) 
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preventie 

Ontwerp: 
Design for 
recycling 

Consument: 
Snapt de 

burger het ? 

Verwerker: 
kwaliteit boven 

kwantiteit 

Producent: 
Gebruik 
recyclaat 

Verantwoordelijkheid ligt in de hele keten 
en geldt zowel voor PMD en GFT 
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Overwegingen en 
understatements 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VANG Beleid in NL = Van Afval naar Grondstof  
• CE Delft: rol bioplastics in een circulaire economie 
• Wat zijn bioplastics (definities) 
• Composteren is geen materiaal hergebruik (organische verbranding) 
• Vergisten is lineair maar veel interessanter dan composteren (CH4) 
• Het gaat om de inhoud en niet om de verpakking (co-benefit) 
• De norm EN13432 staat ter discussie en is aan revisie toe. 
• Het kiemplantlogo of oké compost logo is geen garantie meer voor acceptatie 

bij het GFT. 
• Routing door de installatie en procesduur bepalen met name de hoeveelheid 

residu. (en in mindere mate de kwaliteit van de compost) 
• PMD of GFT ? Composteerbare verpakkingen zijn stoorstoffen in het PMD 
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Adviesrichting in NL 
 

• Focus op materiaalhergebruik (design for recycling) 
• In goed overleg met gehele keten  
 

• Stel de burger centraal. (snapt de burger het) 
 

• Alleen composteerroute  indien het leidt tot meer GFT.  
• inzamelzakje voor GFT 
• Mogelijk uitbreiden met :  

• Theezakjes, koffiepads, fruitstickers (mits alles of niks) 
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Standpunt Dutch Waste 
Management Association 

https://www.wastematters.eu/news-from-europe/news-from-
europe/plastic-biobased-or-biodegradable.html 
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